Bij sneeuw of opdooi mag er niet

Nieuwsnet jan,febr 2016
Iedereen een gezond en sportief 2016
toegewenst.
●Ik begin met nog even terug te
blikken op de commissieavond in
2015, waar het TVS bestuur alle
vrijwilligers in de kantine heeft
ontvangen en hen heeft bedankt voor
alles wat ze in 2015 voor de club
hebben gedaan. Er waren veel
activiteiten dit jaar en de barcommissie
heeft overuren gedraaid .Hulde!
Het bestuur zorgde voor de drankjes
en homemade hapjes en muzikanten
Wil en Arend zorgden voor de
muzikale omlijsting met hun huisband
“Phoney Baloney“

gespeeld worden

alleen maar TVSers die elkaar de hand
schudden. Ook hier weer hulde voor
de barmedewerkers!

●Aan het begin van het jaar gaan we
weer met een schone lei beginnen en
daar hoort ook bij dat er afzeggingen
zijn binnengekomen. Afgezegd
hebben: L.v St Maartensdijk,
A.Eimers,G.Santing,E.Tromp,B.Schuili
ng,J.tenKate,E.Heesters,E de Vries,en
de jeugdleden:Rob en Lisa Rozema,
Daan Timmermans, Jill Pratt,Timo
Knijp.
Aangemeld : Pedrag Popovic
Welkom bij de club!
TVS bruist weer van de activiteiten:
>INDOOR toernooi op 14 februari
opgeven via tvschipborg.com

Heerlijke 60 jaren muziek, voor velen
herkenbaar, want er werd door de
aanwezigen luid meegezongen.

Als we allen te krakkemikkig zijn om te
tennissen richten wij onmiddellijk een
TVS koor op! Kortom het waren weer
ouderwetse tijden, dus “laat” thuis.
●De Nieuwjaarsborrel op 2 januari
werd goedbezocht .De ruimte was
groter gemaakt door een gedeelte van
het Dorpshuis erbij te betrekken. Goed
initiatief, en zo langzamerhand zijn alle
groeperingen uit Schipborg goed
vertegenwoordigd en zijn het lang niet

>De ALV is op donderdag 18 febr.
>Buiten de reguliere toss op
woensdagavond, verzorgt de
winterleden groep uit Annen o.l.v. Jos
Vloemans, toss ochtenden op
zondagmorgen en dinsdagmorgen,
aanvang 9.30 uur. Je hoeft je niet aan
te melden, kom gewoon spelen!
>En of het nog niet genoeg is zijn wij
in februari gastclub voor de Regio toss
iedere dinsdagavond van af 19.30
Voor alle seniorleden toegankelijk!
De kantine is open dus koffie drinken,
fris of biertje pakken kan ook!
Tot ziens!
Voor kopij marlies65mw@gmail.com

