* Elke dag een speciale nieuwsflits voor de toernooiweek.

Bekijk de webversie

TCB Nieuwsflits Open Toernooi
Woensdag
Wat was er veel te zien op dinsdag: Jenny van Vliet heeft inmiddels haar tweede partij
gewonnen en staat stijf bovenaan in haar poule, maar Nienke Overweg begint donderdag
pas, dat past bij haar status als nr 1 geplaatst. Theo Smit heeft 4 uur op de baan gestaan
en alles gewonnen, maar ja met Harry Muller is dat ook geen kunst.... hoewel Harry in het
begin regelmatig doelloos in de lucht hing; "gebrek aan timing", vertrouwde hij me toe.
Lysanne Stuiver sloeg op baan 1 de volley van de dag; maar dat was net niet genoeg
voor de winst in de partij. Uw verslaggever ging wederom te laat naar huis maar de
bardienst (dank!) draaide nog op volle toeren.
Wat gaan we woensdag doen.
Roelof gaat/laat (?) om 08.00 uur het riool ontstoppen. Het 2** toernooi begint om 11.00
uur en loopt door tot ongeveer 19.00 uur. Onze eigen Esther Timmermans komt vanuit de
qualificatie en staat er direct om 11.00; evenals de nr 1 geplaatst bij de heren: Mattheo
Knoop. Om 17.00 uur speelt onze oud eerste team speler Joris Hoelen een leuke partij en
Diwon de Haan sluit om 18.30 uur de eerste NRT dag af.
Op ons eigen niveau hebben we het tegen de avond over een Jaap Haije, een Ineke
Ziengs, en zeker de Zaan-Brothers die als dubbel excelleren.
En: eten bij Henny, Gea en Henny; keuken open vanaf ongeveer 17.30, maar pin me er
niet op vast. Schrijf je in op de lijst in ons clubhuis of via diner@TCBargeres.nl. Manus
staat er op.
Verderop in de week: behalve elke dag TopTennis en TopEten op zaterdagavond
feestavond met Adam Sweet, BluesGigant uit Zuid Engeland, zoek hem op op YouTube
of op Spotify; aansluitend tot in de late uurtjes: DJRudy
Manus

De complete planning van het open toernooi? Klik hier
De complete planning van het NRT ** toernooi? Klik hier

Activiteiten

Live cooking buffet Rue
de la Gare
Vrijdagavond hebben wij vanaf 17.30
uur een live cooking buffet van Rue
de la Gare. Voor maar €7,50 kun je
genieten van een heerlijk buffet, en
zelfs een tweede keer of derde keer
opscheppen! Reserveren is van te
voren niet nodig.

Menu's deze week
Vanavond menu van Henn, Gea en
Henny.
Vanavond 27 juni €7,50
Kookteam: Henny, Gea en Henny.
Voorgerecht; loempiaatjes met
zoete-chilisaus
Hoofdgerecht; rendangballetjes
met snijbonen en basmatirijst
Nagerecht; ijs met aardbeien en
slagroom
Morgen 28 juni €7,50
kookteam Jan Goeree en Roel Ras
Voorgerecht; broodplankje
Hoofdgerecht; stoofpot rundvlees
met groenten en aardappelpuree
Nagerecht; crėme brûlée
Aanmelden voor het menu? Dit kan
via: diner@tcbargeres.nl

Feestavond 30 juni
Zaterdag 30 juni is er vanaf 17.00
uur een feestavond! Vanaf 17.00 uur
kun je genieten met een lekker
drankje van de muziek. De gehele
dag zullen er verse hamburgers
gebakken worden voor een kleine
prijs.

De nieuwsflits speciaal voor het toernooi niet meer willen ontvangen? Onder aan de
mail kun je je afmelden.
De reguliere nieuwsbrief zal halverwege augustus verzonden worden.

Facebook

Website

T.C. Bargeres
Brinkenhalte 10
7812 HX EMMEN

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u activiteiten@tcbargeres.nl toe aan uw adresboek.

