
Agenda
30 mei 09

Foute feest bij VLTC vanaf  
21.00 uur in de Stek. Hoe 
fouter, hoe beter. Noteer snel in 
je agenda dat je hier bij wilt 
zijn! Neem je foute eega of  
foute partner gerust mee. Voor 
de foutste VLTC-er/ster is er 
een hele foute prijs...   

7 juni 09

Familietoernooi. Inschrijven 
doe je HIER.

13 juni 09

Einde competitie evenement 
voor de jeugd. Klik HIER.  

27 juni 09 (gewijzigde 
datum)

KNLTB minitoernooi bij 
VLTC. Toernooi verschoven 
van 20 naar 27 juni. Kom eens 
kijken naar de jongste 
Djockovietsjes en Ivanovietsjes

Waar is
mijn racket...
het VLTC webteam 

is naarstig op zoek 

naar een racket... 

mail HIER  

Zondag 26 april is 
het racket van 
Yvonne Kemp in de 
buurt van baan 1 
‘verdwenen’. Het 
gaat om een 
ORANJE Wilson 
uit de Hammer  
serie. Wie laat 

Yvonne weer 
tennissen?!  

Noteer nu in je agenda: 

Het VLTC Sporthuis Olympia 
Open Dubbel Toernooi 2009 
van 6 t/m 12 juli!

Da’s mooi, dan 
zijn we nog (lang) 
niet op vakantie. 

Het belooft druk 
te worden dus 
regel 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!

Het VLTC 
SOODT 2009 
mag zich op 
voorhand al 
verheugen in een 
grote 
belangstelling!

Vrijwel alle 
toppers doen 

weer mee! Jij mag daarom niet 
ontbreken! Heb je nog geen 
partner? Pak dan de ledenlijst, 
een potlood en prik... 

z Foute Feest zaterdag 30  meiz
16 mei winnen we voor het eerst in jaren het Eurovisie Songfestival  
met de Toppers en ‘Shine’. De Evenementen Commissie van VLTC 
trekt deze winning mood door met het Foute Feest op zaterdag 30 
mei. Met Gerard Joling, met Pussycat, met the Village People, met 
the Pia Zadora, met jou! Noteer in je agenda en ben erbij!

VLTC SPORTHUIS OLYMPIA OPEN DUBBEL TOERNOOI
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...vltcweetjes...
Stek Sleutel...

De Paviljoen Commissie 
is er in geslaagd de 
overdracht van de sleutel 
van de STEK te 
vereenvoudigen voor de 
‘doordeweekse avonden’. 

Je krijgt de sleutel niet 
meer thuis en je hoeft ‘m 
ook niet meer ver weg te 
brengen. Je leest er 
HIER alles over. 

Foute Feest 2009
Feest...zaterdag 30 mei 
in de Stek vanaf  21 uur. 
Hoe fouter, hoe beter!

Organisatie: VLTC 
evenementen commissie.

All in de familie
Zondag 7 juni is het 
zover! De dag waarop je 
samen met (o)ma/(o)pa/
oom/tante/neef/nicht/
broer/zus kunt komen 
tennissen bij VLTC. 
En...ze hoeven niet eens 
lid te zijn!

Schrijf  je HIER in.

Terrasverwarmer
Op het terras van de 
Stek hebben wij een 
aantal warmtelampen. 

Speciaal verzoek om bij 
het verlaten van het park 
extra te controleren of  
deze warmtelampen uit 
zijn! Dank jullie wel!

Gratis tennissen
Ook dit jaar heeft de 
Paviljoen Commissie     
2 gratis lidmaatschappen 
verloot onder de 
deelnemers aan de 
bardienst. 1 jaar 
GRATIS tennissen bij 

VLTC is gewonnen 
door:

Dymphi Vermelis 

&

Jenny van Voorthuysen

Mocht je deze 
nieuwsbrief  niet meer 
willen ontvangen klik 
dan op STOP. Wil je iets 
melden via deze 
nieuwsbrief ? Klik dan 
HIER.
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