
Agenda

Komende week(!)

De tenniscompetitie loopt ten 
einde en het is spannend. Klik 
HIER om te zien waar u kunt 
supporteren! Nummer 55665.

30 mei 09

Foute Feest bij VLTC vanaf  
21.00 uur in de Stek. Neem je 
foute eega of  foute partner 
gerust mee.   

7 juni 09

VLTC Familietoernooi. 
Inschrijving sluit zaterdag 30 
mei. Inschrijven doe je HIER.

13 juni 09

Einde competitie evenement 
voor de jeugd. Klik HIER.  

27 juni 09 

KNLTB minitoernooi bij 
VLTC. Klik HIER voor alle 
mini en driekwart toernooien.

Racket 
gevonden!

&
Racket
kwijt

 mail HIER  

Het racket van 
Yvonne Kemp is 
gevonden!

Slecht nieuws: nu 
zijn we nog op zoek 
naar het racket van 
Jaap Jansen. 
Verloren op 
woensdag 13 mei  
op baan 1! Het gaat 

om een een zwart/

witte Prince O3. 

De inschrijving voor het VLTC 
Sporthuis Olympia Open 
Dubbel Toernooi 2009 (6 
t/m 12 juli) is inmiddels 
gestart. Het toernooi 
groeit nog steeds qua 
deelnemers. Omdat de 
zomervakantie erg 
gunstig valt zal 2009 
waarschijnlijk alle records gaan 
breken. Het belooft dus druk te 
worden. Regel daarom nu een 
dubbelpartner en schrijf  je in 

voor het gezellige Open 
Toernooi van VLTC!

Meer over dit 
toernooi lees je 
HIER. Ben je d’r 
al al uit en wil je 
alleen nog maar 
inschrijven? Klik 

dan hier!Verderop in deze 
VLTC nieuwsbrief  lees je alles 
over de VTK bij TV de Korrel 
en het 24e Intersport van de 
Broek / de Hogt Open 
Toernooi.

z Foute Feest zaterdag 30 mei z
U heeft ‘t allemaal gezien. Het is helemaal fout gegaan met onze 
Toppers. Een of  andere violerende Marc-Marie Huiberts-achtige 
Noor sleepte de meeste punten binnen. Maar zaterdag 30 mei gaat 
‘t pas echt fout bij VLTC tijdens het FOUTE FEEST . Iedereen is 
welkom en hoe fouter gekleed, hoe beter. De UITNODIGING!

VLTC SPORTHUIS OLYMPIA OPEN DUBBEL TOERNOOI

V E L D H O V E N S E  L A W N  T E N N I S  C L U B  -  M E I  0 9  -  N U M M E R  6 5

VLTC’s foutste 
januari  2009 NIEUWSBRIEF
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...vltcweetjes...
Maatjes gezocht

Van Rien Kooiman 
ontvingen wij het 
verzoek de volgende 
vraag te plaatsen:
Welke 2 dames/heren of 
dame en heer willen met 
Harry en Rien 
(rolstoelers) 1x per week 
op een avond of  overdag 
tennissen?
Wie wil kan mij bellen 
(2300835) of  mailen.

VTK 2009
De competitie zit er 
weer bijna op...gelukkig 
denken vele echtgenoten 
en echtgenotes! Helaas! 

De organisatie van de 
Veldhovense Tennis 
Kampioenschappen 
(VTK) bij de Korrel 
biedt traditiegetrouw 
alle competitiespelers de 
mogelijkheid ‘af  te 
trainen’. Wacht daarom 
niet te lang met 
inschrijven. Kan HIER 
tot uiterlijk 27 mei a.s.

de Hogt Open
En natuurlijk mag je ook 
niet ontbreken op het 
24e Intersport van de 
Broek/de Hogt Open 
toernooi (27/6 - 5/7). 

HIER kun je direct 
inschrijven. Doen!

Bandenprikker    
Er is in de fietsenstalling 
van VLTC een zgn. 
fietsbandenprikker 
actief ! Samen opletten 
geblazen dus. 

Gaatje?
Klik HIER voor de 
laatste 23 te vullen 
bardienstgaatjes. De PC 
zoekt nog steeds een 
aantal mensen voor 
achter de bar. Met name 
tijdens de 

clubkampioenschappen 
en de VJK zijn er nog 
wat open plekken.

Voorproefje...   

...van ons laatste Foute 
Feest zien? Klik dan 
HIER. Kom ook 
zaterdag 30 mei a.s.

Mocht je deze 
nieuwsbrief  niet meer 
willen ontvangen klik 
dan op STOP. Wil je iets 
melden via deze 
nieuwsbrief  of  krijg je 
een nieuw (bijv. 
onsbrabantnet) 
mailadres? Klik dan 
HIER.
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