Uitnodiging WLTV 25 jaar, 26 juni 2004
Op 26 juni 2004 vieren we met een spetterend feest het 25-jarig bestaan van WLTV. Op die dag bruist het op het park van
allerlei activiteiten, met voor ieder wat wils. Natuurlijk mag ook jij niet ontbreken op dit festijn. We nodigen je graag uit om deel
te nemen aan de verschillende activiteiten, en er gezamenlijk een groot feest van te maken dat ons allen nog lang zal heugen!
de Lustrumcommissie

Programma
12:00 Opening
12:30 Feestelijke brunch
voor jong en oud, in een feestelijke omgeving, met nog een speciale gastspreker rond 13:00!
13:30 Tennismiddag o.l.v. Paul Haarhuis
Nog een introductie nodig? Winnaar - samen met Jacco Eltingh - van álle Grand Slams. In 1993 en 1998 wereldkampioen.
In totaal 51 dubbelspeltitels op zijn naam, en wegens zijn grote verdiensten voor het tennis erelid van de KNLTB.
13:30 Clinic WLTV-jeugd
Wil je eens een balletje slaan met een toptennisser? Schrijf gerust in!
15:00 Demonstratiewedstrijd Haarhuis - Van de Stroet
Kom Stefan van de Stroet aanmoedigen in een titanenstrijd, die spannend en verrassend belooft te worden.
16:00 Clinic WLTV-senioren
Staat u wat stil in uw tennis-ontwikkeling? Toe aan advies van een professional? Neem deel aan de clinic!
20:30 Feestavond "Back to ' 79"
Met een bijzondere ontvangst, een speciale gast, de muziek van toen, en... de prijzen van toen!
Parallel aan dit programma is er gedurende de middag nog volop vermaak voor zowel de wat jongere als de oudere jeugd.
We noemen: een springkussen, gratis ijs, en een workshop breakdance.
Natuurlijk is het leuk en gezellig als u in grote getale komt kijken naar alle activiteiten, ook als u zelf niet deelneemt.
U bent van harte welkom!
Wij ontvangen het inschrijfformulier, ook als u verhinderd bent, graag vóór 12 juni retour. Deponeer het in de seniorbus bij het
paviljoen of bij het contactadres Lustrumcommissie WLTV, Fam. Schotte, Willibrorduslaan 12, 5581 GE Waalre, T (040) 221 79 79.
Inschrijven kan natuurlijk ook via onze website, ga daarvoor naar: www.wltv.nl/inschrijven.

Inschrijfformulier

✃

Geef in onderstaand overzicht svp aan bij welke activiteiten we u mogen verwachten. Noteer de namen van u en uw gezinsleden in de eerste kolom, en kruis daarna voor iedereen aan aan welke activiteiten wordt deelgenomen.
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Wij _______________________________________________ zijn helaas verhinderd

1. De brunch is toegankelijk voor leden van WLTV en hun gezin. De kosten bedragen € 2,50 per volwassene, ter plekke te voldoen; kinderen zijn gratis, maar moeten wel worden ingeschreven.
2. Deelname aan de clinics staat alleen open voor leden. Deelname is gratis. We streven er naar om zo veel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen om een balletje te slaan met Paul Haarhuis,
maar het aantal plaatsen is uiteraard niet onbeperkt. Dus schrijf snel in!
3. Voor de feestavond zijn de seniorleden en hun partners uitgenodigd. De toegang is gratis.
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