
Agenda

Elke competitiezaterdag
VLTC competitie ‘terugroep’-
actie. Kom na jullie 
competitiewedstrijd gezellig terug 
naar de vernieuwde Stek.

23 mei
Sluiting inleveren kopij digitale 
Service

5 juni nieuw !!!
Oranjefeest + BBQ

20 juni
Familietoernooi bij VLTC. 
Schrijf  in met je opa, oma, oom, 
tante, vader etc. Schrijf HIER in.

18 juni 
Start Veldhovense 
Tenniskampioenschappen 
(VTK). Schrijf  je HIER in.

12 - 18 juli
VLTC Sporthuis Olympia Open 
Dubbel Toernooi

t/m 5 juni
Baan 9 en 10 op 
zaterdagmiddag van 
13-18 uur uitsluitend in 
gebruik door competitie

...wij vieren feest en doen 
dat in oranje...

Binnenkort sluiten we de 
tenniscompetitie al weer af... Na 7 
weken ons VLTC visitekaartje te 
hebben afgegeven in de Kempen 
en haar omgeving is het nu tijd 
om ons visitekaartje in de Stek en 
haar omgeving af  te geven.

Zaterdag 5 juni a.s. gaan we vanaf 
21 uur feesten en alle VLTC leden 
zijn van harte uitgenodigd. Met 
het a.s. WK voetbal voor de boeg 
was het vinden van een thema 
voor de evenementen commissie 
niet echt moeilijk en/of  
origineel... ORANJE ! 

Kom bijvoorbeeld zo... tot 5 juni!

ORANJEFEEST  5 JUNI

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  2 0 1 0  -  N U M M E R  7 2

En of  het allemaal nog niet 
genoeg is, organiseert de 
evenementen commissie van 
VLTC op zaterdag 5 juni a.s.
ook nog een afsluitende BBQ 
voor ALLE competitieteams van 
de maandag t/m de zondag. 

Afgelopen week heeft de captain 
en/of  teamlid van elk team een 
mail ontvangen met alle info.

Heb je geen mail gezien?
Mail dan vltc.bbq@upcmail.nl
Inventariseer snel hoeveel leden 
van jouw team+aanhang+evt. 
tegenstanders meedoen aan dit 
gezellige etentje. Inschrijven kan 
door een mail te sturen aan 
vltc.bbq@upcmail.nl
Kosten BBQ: € 10 p.p. te 
betalen contant op de dag zelf !
Incl. GRATIS ORANJEFEEST 

COMPETITIE BBQ  5 JUNI
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...over ‘poule’ gesproken
Zoals misschien bekend zetten enkele VLTC-ers zich 
belangeloos in voor TEAM KING. 
Team King is een stichting, opgericht in 2009, met als 
hoofddoel het inzamelen van geld ten behoeve van de 
strijd tegen de gevolgen van kanker. Het nieuwste 
initiatief  van Team King is de alom bekende WK 
POULE. Je leest er HIER alles over. 

Ik ga verhuizen!
Ga je verhuizen of  wijzigt je mailadres? Laat het ons 
even weten! Klik HIER en de adreswijziging wordt 
keurig verwerkt bij de ledenadministratie.
Wil je de nieuwsbrief  helemaal niet meer ontvangen?
Klik dan HIER.

*Rolstoeltennistrainingsassistantiepool* 

Leuk woord voor scrabble? Ja! Maar scrabbelen doe je ‘s winters, nu sta je op de tennisbaan! Jij ook?
Als het aan onze rolstoeltenniscoördinator Bert Goeijers ligt, wel! Bert heeft het volgende idee 
gelanceerd en is op zoek naar enkele VLTC’ers, die als assistent van Rob Janssens en Aad de Zeeuw willen 
optreden bij de rolstoeltennistraining op zaterdagmorgen, van 10.00 tot 12.00 uur. Klik HIER en scroll 
voor meer info op de NIEUWS pagina naar beneden totdat je het mooie woord 
‘rolstoeltennistrainingsassistentiepool’ tegenkomt. Wie maakt Bert maar vooral ook de rollers blij? 

Veldhovense Tennis Kampioenschappen (VTK)
Binnenkort start bij onze vrienden van TV de Korrel de VTK (18 t/m 28 juni), 1 van de 
tennishoogtepunten van het jaar. Schrijf  je HIER in! En: het WK voetbal is er ook nog LIVE te volgen!
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