* Elke dag een speciale nieuwsflits voor de toernooiweek.

Bekijk de webversie

TCB Nieuwsflits Open Toernooi
Donderdag
Woensdag was de eerste echte dag van ons NRT (Nationale Ranglijst Toernooi). Weinig
verrassingen, alleen wel één fantastische uitslag: Diwon de Haan won in een zware pot
zijn eerste rondje, proficiat Diwon! Sommige deskundigen hadden tijdens de wedstrijd
een duidelijke mening, gelukkig zijn zij niet alwetend.... In het andere toernooi nauwelijks
verrassingen: Roelof en Jantje wonnen hun potje, evenals Anneke en Ineke en Roos en
Marissa. De bardienst leverde geweldig werk én het tapbier leek uitgeput, maar Frits had
het verstopt óf ze hadden niet goed gekeken. En samen met mijn verkering (en 40
anderen) zalig gegeten bij Henny, Gea en Henny; meiden bedankt !
Wat staat er donderdag te doen.
Drie TCBargeres dames staan in het A-toernooi vanaf 11.00 hun eerste enkelpartij te
spelen en kunnen zeker steun gebruiken en Jan Pieter Veenboer staat er om 15.30. En
daarna de persoonlijke favorieten van Manus: de heeren- en dames-dubbels beginnen
eind van de middag. En ik ga in ieder geval een setje meepikken van de HD van Thomas
van der Plas en Daniel Vosmeer om 18.30, dat wordt een clash van jong tegen oud,
pardon senior. En uiteraard klassiek dineren bij Jan, Roel en Ine; Manus mag meehelpen
als hij zich maar nergens mee bemoeit, dat wordt lastig...
Schrijf je in op de lijst in ons clubhuis of via diner@TCBargeres.nl.
Vrijdag: Weer briljant weer om te bronzeren en tennis te kijken, dat lijkt heel zeker; en
uiteraard: buffet van Rue de la Gare, ik kijk er naar uit.
Op zaterdag de hele dag Hamburgers en in de late avond feestavond met Adam Sweet,
BluesGigant uit Zuid Engeland.
kiek moar eem:
https://www.youtube.com/watch?v=s-BEGeVcKac
aansluitend tot in de late uurtjes: DJRudy.
Tot straks of tot morgen.
Manus
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 vanavond!
Vanavond menu van Jan Goeree en
Roel Ras.
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.

