
 

 

Lieve Tennis Scharrelaers – wij hebben vernomen dat op 8 juni 2018…. 

- Het  50+ toernooi afgelopen is. 
- De finale dag op een paar spetters na prima is verlopen. 
- Na afloop weer veel vissen zijn gegeten. 
- Ook hamburgers van Vleesschhouwerij de Scharrelaer werden geserveerd. 
- Dick vandaag weer met Evert speelt, zij een topkoppel zijn. 
- Connie niet gelijk naar huis gaat als ze verloren heeft. 
- De HD5 mannen en hun publiek schrikken van onze kantineprijzen. 
- Zij het allemaal erg goedkoop vinden. 
- Ons toernooi ook daarom zo leuk is. 
- Onze sponsor de auto’s heeft  gewassen. 
- Onze andere sponsor weer een 3 setter heeft gespeeld. 
- De lootjes bijna op zijn. 
- Hans met 2000 man over een heel klein bruggetje moest lopen. 
- Hij dit niet grappig vond en lichtelijk geïrriteerd was. 
- Miek vanwege de vis een vrije dag had en er daarom weinig foto’s zijn… 
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