Beste leden van SVO tennis,
Dit jaar bestaat SVO tennis 40 jaar!
Zoiets mogen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben wij als
jubileumcommissie op 26, 27 en 28 juni diverse leuke activiteiten georganiseerd.
Vrijdagavond 26 juni starten we om 19.00 uur sportief met o.a. een gezellig tennistoernooi voor
alle senioren. Dit toernooi komen niet alleen onze tenniskwaliteiten maar ook andere sporten
aan bod dus laat u verrassen!
Na en tijdens deze activiteiten is er tijd voor een drankje, hapje én muziek! We maken er een
gezellige avond van met z’n allen.
Zaterdag 27 juni gaan we vanaf ongeveer 11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur verder met het
gezellige tennistoernooi. In de middagpauze zal er worden gezorgd voor een broodje.
Tijdens en na het tennistoernooi is er voldoende tijd voor het nuttigen van een drankje.
Na afloop van het tennistoernooi zal de winnaar bekend worden gemaakt.
Zondag 28 juni is er voor alle leden mét partner een brunch vanaf 12.00 uur. Na de brunch
worden de jubilarissen gehuldigd waarbij een dweilorkest en een discjockey zullen zorgen voor
de vrolijke noot.
Wij zijn ervan overtuigd dat we een leuk programma hebben bedacht en hopen dat heel veel
leden zich opgeven voor een of voor alle activiteiten!
Vul daarom onderstaand strookje in en lever het voor 23 mei in bij Peggy Klaassen
(Loeffenstraat 12) of bij Jan Engelen (Alverstraat 23) of geef je op via de website!
E-mailadres: h.klaassen3@chello.nl

We hopen op een grote opkomst,
dus ……………………………………………… twijfel niet en schrijf je in !!!
Tot dan,
De feestcommissie


Naam:_______________________
O

tel. nr:________________

Ja, ik doe mee aan het tennistoernooi op vrijdag/zaterdag (omcirkel de dag/dagen
wanneer je mee doet)
Kan tennissen vanaf: ……………
uur op vrijdag

O
O

Kan tennissen vanaf: ……………
uur op zaterdag
Nee, ik doe niet mee aan het tennistoernooi
Ik kom op zondag 28 juni brunchen (ik kom met/zonder partner)

