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opening van ons jubileumjaar
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Agenda
Ergens in december

Oliebollentoernooi voor 
de jeugd...houd voor de 
datum de jeugdpagina op 
de website in de gaten.

Zaterdag 31 december

Sluiting inschrijven 
‘spetterende opening van 
ons jubileumjaar’ in 
winterse sferen. 
Inschrijven kan HIER. 
Tennis of speel je liever 
niet mee maar kom je wel 
gezellig even kijken en 
eet je een hapje mee? 
Gelieve ook dan in te 
schrijven zodat we 
iederen kunnen 
verwennen. HIER is uw 
persoonlijke uitnodiging.

Zondag 15 januari ’12

Spetterende opening van 
ons jubileumjaar van 
13-17 u. met tennis, 
winterse spelletjes, hapjes 
en opwarmende drankjes. 
Voor jong en oud! 

Maandag 27 februari ‘12

Sluiting inschrijving 
bardienst.

Inschrijven opening jubileumjaar

2-3

Ook de inwendige mens gaat 
niets tekort komen. U wordt 
verwend met typische winterkost 
en drank waar u het lekker 
warm van zult krijgen. De kost 
wordt bovendien gratis 
geserveerd in een warme 
ambiance (vuurkorven).

De inschrijving staat open voor 
alle (oud) leden van VLTC en 
hun familieleden. De enige 
restrictie is dat er 1 inschrijver 
lid moet zijn (geweest).

TIP: ben jij de organisator van 
een jaarlijkse nieuwsjaarsborrel 
met vrienden of een 
nieuwjaarswandeling? Kom dan 
nu gezellig naar het winter 
wonderland van VLTC.

Misschien is het u nog even ontgaan, maar....

VLTC bestaat het komend jaar 50 jaar

en deze verjaardag willen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en het liefst samen met 
velen van u vieren.

U heeft al kunnen lezen dat het zwaartepunt 
van de festiviteiten zal liggen in het weekend 
van, hup Holland hup, sorry... in het weekend 
van 8/9/10 juni. Døørøver lætør møør (Deens 
voor, ‘daarover later meer’).

Daar kan de lustrumcommissie niet op 
wachten en u toch ook niet? Daarom is er op 
zondagmiddag 15 januari a.s. de feestellijke 
aftrap van wat een spetterend jubileumjaar 
moet gaan worden.

Wat dit inhoudt? Daar leest u alles over in uw 
persoonlijke uitnodiging  welke u misschien al 
op YOUTUBE voorbij heeft zien komen. U 
heeft ‘m gemist? Open dan de QR code op 
pagina 1 (dat rare vlakje dat u steeds meer 
voorbij ziet komen in het dagelijkse leven) met 
uw smartphone. Maar nog makkelijker is het 
door HIER te klikken. 

Wat gaan we doen de 15e?

Natuurlijk tennissen, als de weergoden ons 
welgezind zijn. Maar ook skilopen, 
bierpulschuiven, spijkerslaan en 
boomstamzagen in winterse sferen.

Schrijf je nu in door HIER te klikken. 

http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=sot12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=sot12
http://youtu.be/a6dYGqOe6F4?hd=1
http://youtu.be/a6dYGqOe6F4?hd=1
http://youtu.be/a6dYGqOe6F4?hd=1
http://youtu.be/a6dYGqOe6F4?hd=1
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=sot12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=sot12
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50 Jaar VLTC betekent ook 50 jaar 
VLTC leden. En dat zijn er inmiddels 
enkele duizenden. Maar waar zijn ze 
gebleven?

Omdat we de oud-leden graag direct 
op de hoogte willen houden van de 
diverse lustrumfestiviteiten is het voor 
de lustrumcommissie van GROOT 
belang snel met hen in contact te 
komen.

Daarom roepen wij uw hulp in want u 
weet misschien nog wel waar deze 
oud-VLTC-ers gebleven zijn. Klik HIER 
om de gegevens van een oud VLTC lid 
door te geven of mail hen deze 
nieuwsbrief zodat zij zich zelf aan 
kunnen melden.

Voor oud-leden organiseren we op  
zaterdag 9 juni een grote VLTC reunie/
receptie. Noteer vast in uw agenda. 

Voor elk aangeleverd adres van een 
oud-lid waarmee wij hem/haar 
bereiken, ontvangt u 1 lotje voor de 
tombola, max. 1 per aangeleverd 
adres. Wie het eerst komt...).

VLTC

Oud leden GEZOCHT

U wilt zich afmelden voor de 
VLTC nieuwsbrief: klik dan HIER 3-3

Nederland - denemarken
zaterdag 9 juni
18.oo uur in de stek

VLTC’s
3 - Uurkes - vurraf
Op vrijdag 8 juni 2012 
begint het lustrumweekend 
met het VLTC’s ‘3 - uurkes - 
vurraf’ festijn voor senioren 
en junioren.

Op deze avond zal er 
minimaal 1 band optreden. 
Maar we zijn op zoek naar 
die VLTC-er of groep VLTC-
ers die zijn of haar beste 
bandje voor wil zetten. U 
begrijpt het al, we hebben 
het hier over de stemband!

Doe eens gek met je 
trainingsgroepje of je 
competitieteam? Zien wij 
daar enkele leden van 
de Société Vétérans de 
VLTC als Vader Abraham 
met wat smurfen in een 
klein café aan de haven? 
LET OP: alleen de 
voorbereiding is al 
kicken!!!

Wie worden de opvolgers van George 
Michael, Elvis Presley, Koos Alberts? 

Is zingen niet je beste kant en 
playbacken juist wel, wij houden je 
niet tegen. 

Laat het de lustrumcommissie weten of 
jij graag je stembandje wil laten 
spreken, of liever, wil laten horen op 
vrijdag 8 juni. Klik HIER om je aan te 
melden.

http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=oud12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=oud12
mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20me%20afmelden%20voor%20de%20digitale%20nieuwsbrief%20van%20VLTC
mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20me%20afmelden%20voor%20de%20digitale%20nieuwsbrief%20van%20VLTC
mailto:lustrum2012@vltcveldhoven.nl?subject=Ja,%20ik%20treed%20graag%20op
mailto:lustrum2012@vltcveldhoven.nl?subject=Ja,%20ik%20treed%20graag%20op

