
VRIJDAG  
  RECEPTIE
  JEUGDAVOND
  GOLDEN FUN MASTERS (12 - 18 jaar)

ZATERDAG
  TENNISCLINIC
  GOLDEN TENNIS EXPERIENCE      
  (alle leeftijden, leden en oud leden)

  REUNIE & FEESTAVOND

ZONDAG
  JEUGDCLINIC KIDS (4 - 12 jaar)
  ontbijt en tennis

  STRATENTOERNOOI

EEN SPORTIEF FEEST EEN WEEKEND LANG!

Jubileumcommissie



HOE WERKT HET
In verband met ons 50-jarig jubileum willen we 50 uur onafgebroken tennissen op de 
binnenbaan. Om dit clubrecord te behalen moet minimaal één baan continu door minimaal 
twee personen bezet zijn. Uiteraard is het nog leuker als er steeds twee banen met vier per-
sonen bezet zijn. Dat is dan ook ons streven!

START:  Vrijdag 22 juni om 16:00 uur
EIND:  Zondag 24 juni om 18:00 uur 
SPEELTIJD: Blokken van 1 uur 
INSCHRIJVEN: Schema op het prikbord in de kantine,
  uiterlijk zondag 10 juni 2018 
GEGEVENS: Naam, speelsterkte en telefoonnummer 

  WAAR KIES JIJ VOOR?
  16.00 - 20.00 uur  4 uur Cup á Soup
  20.00 - 00:00 uur Hartige Harries
  00.00 - 03.00 uur De nachtbrakers
  03.00 - 05.00 uur  Op d’n eier
  05.00 - 09.00 uur De vroege vogels
  09.00 - 12.00 uur Koffi ecorner
  12.00 - 16.00 uur Brabantse gezelligheid

Mocht je niet in de gelegenheid zijn je in te schrijven in de kantine dan kan dit ook d.m.v. 
een e-mail aan: tennismarathon@tvheeze.nl. Geef je naam, telefoonnummer, speelsterkte 
en gewenste datum en tijdstip door. Binnen een week hoor je of het gekozen moment nog 
beschikbaar is. Kijk voor meer informatie over de marathon ook op www.tvheeze.nl
of neem contact op via e-mail adres tennismarathon@tvheeze.nl

Mis het niet en schrijf je zo snel mogelijk in!!!

TENNISHEEZE 50 JAAR

TENNISMARATHON

HELP JIJ MEE OM HET CLUBRECORD TE HALEN?

  16.00 - 20.00 uur  4 uur Cup á Soup
  20.00 - 00:00 uur Hartige Harries  20.00 - 00:00 uur Hartige Harries
  00.00 - 03.00 uur De nachtbrakers  00.00 - 03.00 uur De nachtbrakers
  03.00 - 05.00 uur  Op d’n eier  03.00 - 05.00 uur  Op d’n eier
  05.00 - 09.00 uur De vroege vogels  05.00 - 09.00 uur De vroege vogels

www.tvheeze.nl


