Party Time bij TVM – zaterdag 8 juli

Beste leden en vrijwilligers van TVM,
Op zaterdag 8 juli staat TV de Mossendam in het teken van BBQ, Pubquiz, huldigingen en natuurlijk
tennis! We hebben een divers programma waarvoor je van harte bent uitgenodigd!

FINALES
‘s Middags worden de finales gespeeld van de clubtoernooien enkel en mix voor zowel onze junioren
als senioren. Kom kijken naar de spannende eindstrijd van deze toernooien en moedig de finalisten
aan!

BBQ
Speciaal voor al onze vrijwilligers en commissieleden steken we vanaf 16.00 uur de barbecue aan.
Mede door jullie inzet is TVM de mooie club die het nu is. Daarvoor willen we jullie bedanken. De
deelnemers aan de toernooien en hun supporters mogen uiteraard ook bij de barbecue aanschuiven.
De barbecue wordt jullie aangeboden door het bestuur en de consumpties zijn vanaf dat moment
slechts € 1,00.

HULDIGINGEN
Aansluitend aan de finales worden de prijzen van de toernooien uitgereikt en zullen de kampioenen
van het afgelopen zomerseizoen in het zonnetje worden gezet. Laten we hen samen trakteren op
een daverend applaus!

PUBQUIZ
Vanaf 19.30 uur staat er voor iedereen de TVM Pubquiz op het program. In teams van minimaal 3
personen gaan we de strijd met elkaar aan om de titel: Kings en Queens of Kennis 2017!
In diverse ronden wordt jullie gezamenlijke kennis getest op het gebied van o.a. sport, muziek,
geschiedenis, flauwekul en tennis. Sommigen zullen mismoedig worden van de vragen en anderen
raken in opperste staat van opwinding, maar voor iedereen is het leuk om mee te doen! En ook
tijdens de TVM Pubquiz zijn de consumpties slechts € 1,00.
Meld je nu aan met je team via: secretaris@tvdemossendam.nl of kom gewoon langs en geniet van
de tennis, de BBQ en de gezelligheid. Graag tot zaterdag 8 juli!

Met vriendelijke groet,
Bestuur TV de Mossendam

