21 mei: Jacqueline
Evenementencommissie
Na een spetterend optreden van Nynke met haar
band the Cubes, is het nu de beurt aan een solist,
hoewel ze ook duetten met haar vader schijnt te
zingen. Zaterdag is het podium voor Jacqueline.

Om in de stemming te komen, zal de drive in show
vroeg beginnen. Ook in de rust en na de wedstrijd
worden we door hen aangenaam bezig gehouden.
Zet dus maar in je agenda dat je die avond op ons
tennispark doorbrengt.

De spullen, daar draait het om!
Yellow
Beste mensen,
Op haar eigen site kun je lezen :” Humor, plezier en
vooral enthousiasme, dat is mijn succesformule voor
ieder feest. Door mijn jaren lange ervaring als
zangeres is mijn repertoire zeer uitgebreid.
Nummers uit de jaren ‘70, ‘80, ‘90 en 2000 met
natuurlijk de allernieuwste hits”.
Dat belooft wat dus; meer informatie vind je op
www.zangeresjacqueline.nl

28 mei: Voetbal!!

Dat de materiaalman (zie Ezine vorige week) niet
geheel en al ongelijk had is mij afgelopen zaterdag
overduidelijk geworden. Ik zat tussen de banen 11
en 12 en kon een conversatie letterlijk volgen. Het
betrof een 2 tal dames ;ik noem ze maar voor het
gemak F en J. Bedenkt u zich hierbij dat zij zaten te
kijken naar een mede teamlid.
Het gesprek ging als volgt:
F: “Wat heb jij een leuke kleur nagels op!”
J: “Dank je, vindt je het echt leuk?”
F: “Jazeker en heel wat beter dan die vorige kleur!”
J: “Hoezo?”
F: “Nou die was wat somber; dit is vrolijker!”

Evenementencommissie
Een beetje voetballiefhebber verheugt zich nu al op
de grootse finale van de Champions League tussen
de twee beste teams van Europa.
Je hoeft je geen zorgen te maken. Nergens zul je de
wedstrijd zo goed zien als bij ons op het tennispark.
Dankzij Henk van Berkel en zijn werkgever Avex
kunnen we beschikken over een mega scherm.
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J: “Ziet er wel goed uit hé en ik heb het ook op mijn
tenen!”
F: “Wat leuk; ik heb french … op mijn tenen. Kijk
maar!”

Cartoon
Els
Jip & Janneke
hebben er ook de ballen verstand van…..

F trekt schoenen en sokken
uit en laat haar tenen zien.
Keurig gepolijst en een wit
randje. Dit ontlokt een mede
toeschouwer de vraag of
dat schimmel is. Hij wordt
vernietigend aangekeken.
De sokken en schoenen
gaan weer aan.
F: “Zeg J wil jij ook wat
handcrème?”
J: “Ja graag!”
Er wordt een flinke tube
tevoorschijn getoverd en
driftig handen invetten met z’n twee. Het mede
teamlid komt langs de kant bij de wissel van helft.
Haar wordt in plaats van advies om de partij te
kunnen winnen, ook handcrème aangeboden. Zij
bedankt en verliest uiteindelijk de partij. Het zit ‘m
dan misschien toch in de spullen????
Vriendelijke groet,
PS:Of ik door de dames gestraft zal worden? Denk
het wel!
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