* Elke dag een speciale nieuwsflits voor de toernooiweek.

Bekijk de webversie

TCB Nieuwsflits Open Toernooi
Vrijdag
Op donderdag waren Paul Boerland en Ids Keekstra even goed als Hans en Rob
Stricker, alleen wonnen de laatsten 1 tie-breakje meer. Op donderdag had Nienke
Overweg een makkie, 6-0 6-0; zou ze als wedstrijdleiding een makkelijke
loting......neeeen vast niet. Op donderdag zagen we de eerste heerendubbels in het 2**
toernooi; jammer dat onze eigen Marten Tüller het, samen met ooit onze Joris Hoelen, net
niet redden.
Op donderdag heeft uw verslaggever aan participerende journalistiek gedaan: beetje
bardienst, beetje in de bediening. Op donderdag waren koks Jan en Roel, met assistentie
van Ine uiterst in vorm: het was helemaal top qua eten: weer 37 tevreden gasten.
Wat staat er Vrijdagte doen.
De nrs 1 geplaatst in het A-toernooi (Mattheo Knoop en Maxim van Ossenbruggen)
staan vanaf 11.00/12.30 hun tweede enkelpartij te spelen en vanaf 15.30 staat Diwon
onafgebroken op de baan, eerst in zijn tweede enkel, daarna in een dubbel met Jan
Pieter onze ex-tcb'er.
En op ons eigen bescheiden niveau: Ik wil Jan Kamerling samen met Leen-Jan nog wel
eens zien spelen nu ze nog vrij goed zijn: 20.00 uur tegen Sjoerd Molenaar en Paul van
Wijk. En uiteraard het buffet van Rue de la Gare rond de klok van 6.
Ook weer € 7,50 euro voor een fantastische hap. Inschrijven schijnt niet nodig te zijn.
En: let op je zonnebrand, factor -tig is maar net voldoende !!!
Op zaterdag behalve de halve finales de gehele dag hele happige hamburgers,
fresch en crispy vanaf de party-grill van A&ASounds&Bites.
21.00 uur: Alive and kicking from the United Kingdom: Adam Sweet.
Er is veel te vinden zoals: https://www.youtube.com/watch?v=s-BEGeVcKac
23.00 uur: DJ Rudy
Laterz, 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 vanavond!
Vanavond vanaf 18.00 uur kunt u
genieten van Rue de la Gare live
cooking buffet voor maar € 7,50
euro. Kom gezellig langs en je mag
vaker dan één keer opscheppen.
Reserveren is niet nodig.

Verse hambugers voor
maar € 3 euro zaterdag en
zondag de gehele dag.

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.

