
Lieve Tuincentrum Suidgeest Open tennissers – wij hebben vernomen dat... 

- Dit de laatste keer is voor Jeroen, Miek en Hannelore voor de organisatie van het 
avondtoernooi. 

- Het voor Hannie ook de laatste keer is dat ze de 50+ mee organiseert, we daar nog geen 
opvolging hebben. 

- Wij Ria ontzettend missen. 
- Al deze mensen samen goed zijn voor 100 jaar Open Abbenes ervaring. 
- Het toernooi volgend jaar door Jacolien en Michel overgenomen wordt. 
- Zij nog commissieleden zoeken. 
- Er dit jaar hele jonge jongens meedoen. 
- Eén daarvan de zoon van Hannelore is 
- Die na een pauze het toernooi weer ging organiseren toen zij van hem zwanger was. 
- Zij het heel leuk vindt dat hij op haar laatste toernooi nu mee kan doen. 
- Wij de speciale Open Abbenes etiquette aan deze jonge jongens nog even zullen uitleggen. 
- We donderdag weer een pub quiz organiseren, u nog steeds kan inschrijven als team (min 2 – 

max 4 personen) bij de commissie. 
- We heel blij zijn met onze hoofdsponsor Tuincentrum Suidgeest – Remco bedankt! 
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