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De nieuwsbrief van november 2017
Wist u dat onze vereniging op 17 november alweer 45 jaar bestaat!!
In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste nieuwsfeiten van LTC WINGS voor de maand
november.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Ladies Night vrijdag 24 november
• Verslag Ladies day augustus
• Oliebollentoernooi 2018
• Klaverjassen in de kantine
Wij wensen alle leden prettige feestdagen en een goed nieuwjaar toe.
We zien u graag terug op het oliebollentoernooi in januari.

Lady's Night 2017 op vrijdag 24 november
Vrijdagavond 24 november is het weer zover. Vorig jaar was het thema Ibiza en waren we in zomerse
sferen. Iedereen ging naar huis met een mooi aandenken in de vorm van een sieraad en/of een van
de populaire rokken. Ook dit jaar zullen we weer een leuke activiteit organiseren in combinatie met
een potje tennis. We beginnen gezamenlijk rond 19.00 uur met een welkomstdrankje, zodat we om
19.30 uur kunnen starten met het programma. Wat we gaan doen, blijft een verrassing. Maar
gezelligheid alom. Ook dit jaar zullen de

deelnemers weer een kleine bijdrage van 5 a 10 euro moeten betalen. Opgeven voor 17 november.
Vind je het leuk om een introducee mee te nemen, dan mag dat ook, maar geef dat wel bij
inschrijving onder het kopje. Kijk op de website Ladysnight

OLIEBOLLENTOERNOOI 2018
Het is pas november, maar.....…wij denken alweer aan het nieuwe jaar! Want na
al die feestdagen wordt het weer tijd voor sportieve ontspanning.
En daarnaast willen we alle Wingsleden de gelegenheid geven om elkaar een gezond,
gelukkig en sportief Nieuwjaar te wensen.
Zaterdag 6 januari Nieuwjaarsreceptie én het gezellige Oliebollentoernooi!
Zet deze datum alvast in je smartphone of agenda en schrijf direct in.
Graag als mix-koppel (mag met invité!), maar individueel is ook mogelijk. Wij gaan dan een
"maatje" voor je vinden.
Het bestuur en de commissie zorgen voor oliebollen, overheerlijke Glühwein, gezelligheid...
en spannende potjes tennis.
Kom in het nieuwe jaar in actie.......wij zijn er klaar voor!
De Wedstrijdcommissie,
Ellen F., Paul en Jaap.
Inschrijven tot uiterlijk 2 januari: via onze website.
Op dit moment is er nog geen aankondiging, maar die komt nog.
Voor vragen: jaap.saskia@quicknet.nl

Lady’s Day (16 augustus 2017)
In juni ontstond het idee om weer eens een lady’s day te organiseren en na overleg met de
wedstrijd- en bangertcommissie werd de datum geprikt.
Er waren 27 inschrijvingen en het was een prachtige dag!
Na de koffie/thee met wat lekkers erbij konden de eerste partijen de baan op. Iedereen speelde
uiteindelijk 3 wedstrijdjes met verschillende maatjes en er waren echt spannende potten bij.

Tussen de middag stond er een heerlijke lunch klaar onder de overkapping en daar werd door
iedereen zeker van genoten.
Als je niet speelde , kon je je buigen over de quizvragen en dat werd ook met overgave
gedaan!
Aan het einde van de dag was er nog een hapje en natuurlijk de gebruikelijke prijsuitreiking.
Fransica viel echt in de prijzen: ze had de meeste punten bijeen geslagen en werd als winnaar uit de
goede oplossingen van de quiz getrokken…….. Geertje kreeg de aanmoedigingsprijs.
Het was een geslaagde dag en we gaan proberen om het ieder jaar in de Bangert week te
plannen.
Marjan en Yolanda

KLAVERJASSEN en KEEZEN
De zomer van 2017 ligt alweer achter ons, herfst en winter staat voor de deur.
Dus nodigen wij jullie weer uit voor de altijd gezellige vrijdagavonden om te Klaverjassen of te
Keezen (of ander gezelschapsspel).
Ieder jaar merken wij dat er mensen zijn die denken dat je op hoog niveau
moet kunnen kaarten om mee te doen, niets is minder waar. Het gaat
vooral om de gezelligheid.
Dus bij twijfel, kom eens een avondje en ervaar het zelf.
Op deze avonden zijn niet leden van de tennisvereniging ook van harte welkom.

Waar?
In de kantine van tennisvereniging Wings, Boekert 5 , Blokker.
Tijd?
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur wordt er gestart.
Wanneer?
Vrijdag 15 december 2017
Vrijdag

2 februari 2018

Vrijdag

2 maart 2018

Kosten?
€ 3,50 pp, wordt gebruikt voor het kopen van kleine prijsjes en lekkere hapjes.
Vragen?
Hans en Marlies Bergman 0229-242552, 06-53446029.

Strip van de maand: LICHT UIT?

Copyright © 2017 *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten liggen bij LTC Wings-Blokker.
*|LIST:DESCRIPTION|*
Ons adresgegevens:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|*
Wil u uw gegevens aanpassen of afmelden voor de nieuwsbrief?
Wijzig hier uw gegevens of meld hier af.

