Programma Jubileum dag, 35 jaar Tennis Vereniging Veenendaal West
Beste TVVW’ers,
De Jubileum dag staat voor de deur! Zaterdag 26 mei is het zo ver. We hopen dat de weergoden ons
steunen. Jullie zullen ondertussen wel benieuwd zijn naar het programma dat we als Jubileum
Commissie hebben samengesteld. Hieronder alvast een doorkijkje.
Ochtendprogramma
De Jeugd Commissie start de dag om 09.30 uur met een ontbijt voor de jeugd. Als de magen gevuld
zijn (niet te vol natuurlijk!) gaan ze onder begeleiding van Tennisschool FiT aan de slag met
verschillende tennisspelletjes. Er wordt afgesloten met het ‘Prijs je Rijk’-spel.
Rond 12.30 uur zal een snackcar ons terrein oprijden. Zowel de, ongetwijfeld weer hongerige, jeugd
als binnenstromende seniorleden kunnen hier een lekkere snack nemen. Op het terrein zullen er
verschillende oud-Hollandse spelen te vinden zijn waar iedereen zijn/haar skills op kan tonen.
Middagprogramma
Om 14.00 uur begint het programma voor de senioren met een tennistoernooitje. Iedereen kan
instromen en er is een aantal leuke prijzen te winnen. Op het terras zijn de Heeren Meisjes van de
Wijn (MVDW) aanwezig met een mooi assortiment om van te proeven.
Om 16.30 uur staat er een klapper van een demonstratiepartij op het programma. Met trots kunnen
we melden dat we hiervoor twee Eredivisie spelers hebben weten te strikken, die Nederlands
Kampioen zijn geworden in de herendubbel. Tevens opent rond deze tijd het buffet, verzorgd door
Fresto, waarvan geruime tijd gebruik kan worden gemaakt. Rond 17.15 uur wordt er een modeshow
georganiseerd door Tennis Store NL.
Avondprogramma
De voorzitter zal de avond rond 19.00 uur inluiden met een speech. In de feesttent buiten zal een
gezellige band, rond 19.30 uur starten. Verzoeknummers zijn daar zeer welkom.
De DJ die in het clubhuis komt draaien met zijn feestmuziek start om 21.00 uur.
(zal “de woonboot” langer worden dan ooit?)
De trekking van de grote verloting zal plaatsvinden rond 21.30 uur. De rest van de avond hopen we
met elkaar de heupen los te gaan gooien! Het feest eindigt om 1.00 uur, dan is het dus al zondag.
Kom je wel maar heb je het strookje voor de verloting nog niet ingeleverd? Dat kan nog! De grote
doos staat nog in het clubhuis.
Om de prijs in de wacht te slepen moet je wel aanwezig zijn tijdens de trekking.
Wij kijken er naar uit, jullie toch ook?
De Jubileum commissie,
Peter Nell, Lex van Dolderen, Jeroen Veldhuizen, Jan Schoeman, Henk van Bulken en Daniëlle
Veldhuizen.

