NIEUWSBRIEF MAART 2017
VAN ONZE SPONSOR
Wij zijn erg blij dat Restaurant Sense of China ons ook dit jaar weer zal steunen
in de vorm van een financiële bijdrage en een aantal dinercheques voor de
poulewinnaars van de clubkampioenschappen.
Wist je trouwens dat Sense of China een leuke actie heeft voor mensen die hun
verjaardag in het restaurant willen vieren? Lees de flyer er maar eens op na die
we in de kantine hebben liggen.
En: er is nog meer leuks te vermelden: de eigenaar heeft in ons eigen
Spijkenisse een bezorg- en afhaalservice geopend: Asian Food Express. Voor
meer informatie zie www.asianfoodexppress.nl of de flyer die ook in onze kantine
ligt.

VERSLAG SNERT TOERNOOI
In twee vijf- en twee vierkampen streden de achttien deelnemers om de mooie
flessen wijn die we voor de poulewinnaars hadden gereserveerd. Maar dat ging
natuurlijk niet van start voordat iedereen zich tegoed had gedaan aan een
heerlijk glaasje warme Glühwein om even de spieren los te krijgen.
Het was erg leuk dat we op deze avond ook ons erelid Teun Bakker mochten
verwelkomen die nog eens even op zijn club kwam kijken.
Ongeveer halverwege de avond had ‘chef’ Rinus de snert heet en het traditionele
roggebrood gesneden en belegd. Die combinatie vond goed zijn weg naar de
magen van de spelers die daarop aan de tweede helft van de avond konden
beginnen.
Aan het eind van het toernooi hadden nog een verloting met een aantal leuke
prijsjes en konden ook de winnaars van de poules bekend worden gemaakt:
Poule 1: Rick Wasch
Poule 2: Nico Geers
Poule 3: Remco van Brenkelen
Poule 4: Sjaak Jansen

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING:
WOENSDAG 5 APRIL, 20:00 UUR
Nog even ter herinnering: op deze bijeenkomst doet het bestuur verslag over het
wel en wee van de club in het afgelopen jaar en bespreken we de plannen voor
de komende periode. En natuurlijk ook hoe we met jullie centjes zijn omgegaan.
De recente berichtgeving over de hockeyvereniging in ons Spijkenisse spreken
wat dat betreft boekdelen. Nu hebben wij geen twee ton op de plank liggen
(helaas) maar het is toch belangrijk om goed en degelijk verslag te doen.

PAASKLAVERJAS EN SJOEL AVOND:
VRIJDAG 14 APRIL, 19:30 UUR
Het aanmeldingsformulier begint al lekker gevuld te raken, dus als je mee wilt
doen wacht dan niet te lang; het aantal kaarters is maximaal 24.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN: LET OP GEWIJZIGDE
DATA !!
En nog even de data voor de clubkampioenschappen:
- Zaterdag 6 mei 13:00 – 16:00 uur: Juniorenkampioenschappen
Onze junioren gaan zich op dit kampioenschap weer van hun beste kant laten
zien en daarbij verwachten we vanzelfsprekend ook uitgebreide belangstelling
van ouders, broers, zussen en andere familie!!
- Zondag 7 mei

10:00 – 17:00 uur: Dubbels Senioren en Veteranen

- Zondag 21 mei

10:00 – 17:00 uur: Enkels Senioren en Veteranen

