
Agenda
5 april 09

Start diverse bonds- en 
districtscompetities.  

15 april 09

Start Kunst Licht Mixed KLM 
competitie. 

30 mei 09

Foute feest bij VLTC vanaf  
21.00 uur in de Stek. Hoe 
fouter, hoe beter!  

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 miniveldtoernooi bij 
VLTC. Toernooi verschoven 
van 20 naar 27 juni.

Webnieuws
Deze nieuwsbrief 
wordt met veel 
plezier gemaakt 
voor veel VLTC-
ers en dat willen 
we graag blijven 
doen. Op dit 
moment wordt...    

 ... er in Veldhoven 
hard gewerkt aan 
het 
glasvezelnetwerk. 
Velen krijgen 
hierdoor een nieuw 
e-mailadres. Wil je 
de VLTC 
Nieuwsbrief  blijven 

ontvangen? Stuur 
ons een mail met uw 
nieuwe e-mailadres! 

‘...Shine, from zuh 
Toppers...douze points’...

Voor het eerst sinds 
‘dingedong’ 
winnen we 
binnenkort weer 
eens het 
oosteurovisie 
songfestival met 
onze 3 ‘tenoren’!

De evenementen 
commissie van 
VLTC organiseert daarom op 
zaterdag 30 mei a.s. vanaf  21 
u. in de Stek het FOUTE feest!

Met nummers van bijv.  
Amanda Lear, Modern 
Talking, the Village People, Pia 
Zadora, Pussycat en nog vele 

anderen belooft 
het een top(pers) 
feest te worden.

  Noteer snel in je                   
agenda dat je hier    
bij wilt zijn! 
Neem je eega of  
partner gerust 
mee. 

Voor de foutst geklede 
aanwezige is er een hele foute 
prijs!

z Gezocht ... z
Zoals je waarschijnlijk al hebt gelezen is de paviljoen Commissie 
op zoek naar een ‘paar’ leden die een extra bardienst willen 
vervullen. Er zijn al wat positieve reacties binnen maar nog niet 
genoeg. Op dit moment moeten er nog zo’n 30-tal gaatjes gevuld 
worden. HIER leest u waar u de PC nog kunt helpen! Bedankt.
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...vltcweetjes...
Open Toernooi   

Noteer nu in uw 
agenda: 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 gezelligste 

Open Toernooi van 
VLTC! Meer over dit 
toernooi leest u 
binnenkort in de 
Service.

Gezond tennissen  

Op de site van de 
KNLTB vind je wat tips 
om gezond van start te 
gaan tijdens de 
competitie. Dit geldt 
natuurlijk ook voor vrij 
tennissen! Klik HIER.

Sleutel...
Zoals je hebt kunnen 
lezen is de Paviljoen 
Commissie er in 
geslaagd de overdracht 
van de STEKsleutel 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. 

Gerard Smits 
Cup 2009

De Gerard Smits Cup 
is dit jaar...en de 
voorgaande 7(!!!) jaren, 

terecht gekomen bij 
onze jeugdige 
tennisvrienden van de 
Korrel! Een felicitatie 
waard! Komend jaar 
gaan wij er weer voor! 
Het voordeel van 
French Court voor de 
Korrelaars is er dan 
niet meer!

Stop
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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