Seizoen 2012 van start

Dus of je nu een absolute beginner bent of een
gevorderde speler: Gewoon komen!

Afgelopen zaterdag is seizoen 2012 officieel van
start gegaan met een gezellig en heel goed bezocht
openingstoernooi. Er werd volop getennist, gefitnesst, gemasseerd en geborreld.

7 april: de Beversband

Aanstaande zaterdag beginnen de competitie en
natuurlijk de recreantencompetitie weer.
Vanzelfsprekend publiceren we ook dit seizoen
tijdens de competitie weer wekelijks de Ezine, al is
het alleen maar om je op de hoogte te stellen van
de artiesten die het feest van de volgende zaterdag
gaan maken.
Het is alweer de vierde jaargang van onze
elektronische nieuwsbrief. We willen hem natuurlijk
zo leuk mogelijk maken, maar dat kan alleen maar
met jullie hulp. Stuur ons je verhalen, zodat wij de
nieuwsbrief nog interessanter kunnen maken.
Waar moet het over gaan? Maakt natuurlijk niet uit.
Alles is goed. De laatste roddels of nieuwtjes, leuke
dingen die je hebt meegemaakt tijdens de
competitie of het feest, vervelende tegenstanders
die je even van je af wilt schrijven, dingen op parken
waar je op bezoek bent geweest, waar wij nog iets
van kunnen leren. Werkelijk alles dus.

Wat ooit op Koninginnedag '87 begon met een stel
studenten, dat muziek maakte op een Amsterdamse
brug is inmiddels uitgegroeid tot een begrip,
namelijk:
Als de Bevers spelen is het feest!

Het adres is als vanouds
ezine@altc-buitenveldert.nl

Clubavond
Ook dit seizoen is er iedere dinsdag weer clubavond
op al onze banen vanaf 18:00 uur. Voor onze
nieuwe leden geldt: Meedoen is de snelste manier
om mensen op de club te leren kennen. Je hoeft er
niets bijzonders voor te doen, je komt gewoon naar
het park, geeft je pasje aan de mensen die op die
avond indelen en als de bel luidt, ga je kijken op
welke baan en met wie je gaat spelen.
De partijen duren drie kwartier, dus je hoeft niet
persé om 18:00 uur te komen. Later is ook goed; we
spelen tot het donker wordt.
Het niveau waarop je speelt, is absoluut niet
belangrijk. De mensen die indelen, doen hun best
om spannende partijen te maken, maar het
kennismaken met elkaar en de gezelligheid staan
deze avond voorop.

ALTC Buitenveldert EZINE

Met een uitzonderlijk breed repertoire van liedjes die
iedereen kent - maar geen enkele andere band
speelt - zijn de Bevers een alles behalve doorsnee
coverband.
De muziek wordt gebracht met een hoge dosis
energie, enthousiasme en zichtbaar plezier
waardoor iedereen die de Bevers ooit heeft zien
optreden, het kan en zal bevestigen:
Het dak gaat er keer op keer weer af!
Ze traden al twee keer eerder met groot succes
voor ons op en zullen ook nu weer de competitie
knallen daftrappen..

9 april: Henk-Jan & Melle
9 april? Een maandag? Jazeker. 9 April is tweede
paasdag en door de KNLTB uitgeroepen tot
competitiedag voor de zondag. Goede reden voor
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ALTC Buitenveldert om eens te proberen of live
muziek ook aansluit bij onze zondagspelers.
We starten met een stel jonge zangers – Henk-Jan
& Melle – die vanaf een uur of vijf voor de
gezelligheid zullen zorgen.
Blijf eens lekker hangen na je wedstrijden of kom
gewoon gezellig iets drinken op het park als je niet
hoeft te spelen.

Het enige wat we vragen is dat je jezelf van tevoren
opgeeft, zodat we de avond in goede banen kunnen
leiden. Dat kan via
evenementen@altc-buitenveldert.nl

Cartoon

Save the date: 12 mei
Vind je het leuk om op te treden, solo of met een
groepje? Dan is dit je kans! Zaterdag 12 mei sluiten
we de competitie af met de eerste aflevering van

BUITENVELDERT‘S GOT TALENT
Net als bij Holland’s got talent zijn naast zingen ook
andere acts mogelijk, zoals dansen, buikspreken,
goochelen, jongleren, je kunt het zo gek niet
bedenken. Playbacken mag natuurlijk ook. Alles kan
als het maar op ons podium past.
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aanmoedigen is prima, maar hou het wel netjes
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