T.V. Brocope
nieuwsbrief maart 2018, nummer 1
Willinge Prinsstraat 18C
Postadres: het Hooge 21 Mail: L_wedekind@hotmail.com
Beste leden,
Na de goed bezochte ledenvergadering van 15 maart j.l.
hebben we als bestuur weer de nodige inspiratie
opgedaan. Dank hiervoor!
Na alle ideeën, hebben we ook de najaarskampioenen
gehuldigd en zijn er bloemen uitgedeeld voor Wim en
Jaaike die aangegeven hebben een stapje terug te willen
doen in het onderhoud en schoonmaak van de kantine.
We willen ze hier nogmaals bedanken voor de jarenlange
inzet!!
Verder willen we er, in dit jubileumjaar, een prachtig, sportief
en vooral gezellig jaar van maken.
Middels een nieuwsbrief die jullie 3 keer per jaar kunnen
verwachten, willen we jullie beter op de hoogte houden
wat en wanneer er iets speelt op onze club.
Ideeën en toevoegingen voor de nieuwsbrief kunnen jullie
mailen naar bovenstaand adres.
Nieuwsbrieven zullen verschijnen in:
maart- juli- november

Geplande
evenementen
10-4-2018
Start competitie
15-4-2018
Open dag +
Openingstoernooi
22-6-2018
Feestweekend !!
40 jarig bestaan

Belangrijke
mededeling!!
Data voorjaarscompetitie 2018, spelend in Oldeberkoop:
10-4 T.V. Brocope 1 TSO 2
17-4 T.V. Brocope 2 TCO Oosterwolde 5
24-4 T.V. Brocope 1 Dundelle 1
8-5 T.V. Brocope 2 Burmania 2
15-5 T.V. Brocope 1 Hertenkamp 1
22-5 T.V. Brocope 2 Mildam 3
Wedstrijden starten allen om 19.00 uur

Zaterdag 7 april 2018
gaan we schoonmaken.
Er zijn diverse klusjes in de
kantine maar ook rondom
de banen.
Onder het motto van:
“Vele handen maken licht
werk”, hopen we op jullie
komst en hulp.
We starten om 9.30 uur!
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Open dag en openingstoernooi 2018
Open dag
Zondag 15 april a.s. houden we onze jaarlijkse open dag.
Om 12.30 uur starten we met het programma. Uitnodigingen
worden “huis-aan-huis” verspreid, daarnaast komt er ook een
artikel in “de Dreijer”. We hopen op een mooie opkomst die
enthousiast genoeg is om te starten met lessen die (bij
voldoende animo) worden gegeven door Joachim.
Voor meer lesinformatie: www.inntenns.nl

Openingstoernooi

Spelerspas ! ! !
De spelerspasjes voor 2018
liggen voor jullie klaar in
onze kantine!

Om 14.00 uur beginnen we met het openingstoernooi!
Leden kunnen zich hiervoor opgeven bij:
Thea Hofman:
Sylvia Rook:

joh.hofman@planet.nl
sylviarook63@gmail.com

Kosten zijn € 8,- euro per persoon. (inclusief koffie, thee en wat
lekkers erbij)

Bestuur:
Voorzitter:
Lute Wedekind
L_wedekind@hotmail.com
06-53644206
Secretaris:
Gerald Huft
gerald@slagerijgeraldhuft.nl

Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar!
We willen dit graag groots en ludiek met jullie vieren.
Er zijn ideeën geopperd die de komende tijd verfijnd zullen
worden. Wil je helpen met meedenken en/of organiseren van
het feestweekend ( die waarschijnlijk gehouden wordt in het
weekend van 22 juni)? Geef je dan op bij de toernooicommissie
of bovenstaand mailadres.

Bezetting banen

Penningmeester:
Remco van Maurik
Remco.vanm@gmail.com
Algemeen lid:
Wim Langstraat
wimlangstraat@hotmail.com
Ledenadministratie:
Anje Detmers
Anja.detmers@gmail.com

Wil je graag tennissen maar heb je geen tegenstander?
Er zijn al een aantal momenten per week, waarbij je zo aan kunt
sluiten.
*Maandag en woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur
*Woensdagavond. Dit heet de tossavond en is voor iedereen en
dus ook voor ieder niveau. Deze avonden starten rond 20.00 uur.
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