
 
          maart 2022 
 
 
Hallo leden van TV Mariahoeve! 
 

* ONTBIJT TOERNOOI – ZONDAG 27 MAART * 
 
Na het geslaagde, zonnige Mid-wintertoernooi maken wij ons alweer klaar voor de volgende 
activiteit. Speciaal voor de ‘Vroege Vogels’ onder ons (de klok gaat een uur vooruit!): het 
Ontbijt-toernooi! Wij duimen weer voor een heerlijk zonnetje op zondag 27 maart!  
Tussen het ontbijt en het toernooi maken we ruimte voor de ALV. 
 
Hieronder alle belangrijke gegevens op een rijtje: 
 
09.30 – 10.00 Heerlijk ontbijtbuffet 
10.00 – 10.30 ALV 
10.30 – 10.45 Uitleg toernooi / Inspelen 
10.45 – 12.45  Toernooi (ieder speelt 4 wedstrijden van 30 minuten) 
12.45 – 13.00  Prijsuitreiking 
 
Kosten  13,50 Euro voor het ontbijt – op zondag 27 maart te betalen aan de bar 

(Houd er rekening mee dat het park kosten maakt voor het ontbijt. Dus als je 
je hebt opgegeven en niet op komt dagen, zullen we de ontbijtkosten helaas 
wel in rekening brengen.) 

 
Inschrijven Schrijf je in met vermelding van je Naam en Speelsterkte + eventueel de 

vermelding ‘Glutenvrij’ 
 Naar Email: activiteiten@tvmariahoeve.nl 
 Uiterste inschrijfdatum: donderdag 24 maart 
 
Nog even voor alle duidelijkheid: er wordt gespeeld met wisselende partners.  
Wij hebben er in ieder geval alweer veel zin in!  
 
Hopelijk tot de 27e (of eerder)! 
 
Met sportieve groet, 
 
De Activiteitencommissie 
Trudy, Roberto, Dick, Leonoor, Olaf & Olaf 
 
 

English version on the next page;-)  



 
 
        March 2022 
 
 
Hello Members of TV Mariahoeve! 
 

*BREAKFAST TOURNAMENT – SUNDAY MARCH 27TH* 
 
After a successful, sunny Midwinter Tournament it’s time for our next activity. Especially for 
‘the Early Birds’ amongst us (the clock will go forward one hour), we organise a Breakfast 
Tournament. Let’s keep our fingers crossed for another sunny day, Sunday March 27th.   
The ALV (General Members’ Meeting) will be held between breakfast and tournament.  
 
The tournament details are as follows: 
 
09.30 – 10.00 Delicious breakfast buffet  
10.00 – 10.30 ALV 
10.30 – 10.45 Explanation tournament / Warming-up 
10.45 – 12.45  Tournament (everybody plays 4 matches of 30 minutes) 
12.45 – 13.00  Award Ceremony 
 
Cost  13,50 Euros for breakfast – payable on March 27th at the bar 

(Please note that the Park incurs costs for the buffet. So if you signed up and 
do not show up, we’ll – unfortunately - have to charge the breakfast costs) 

 
Sign up Send an email to activiteiten@tvmariahoeve.nl – Mention your Name and 

Playing Level, and if applicable Gluten-free  
 Final date: Thursday March 24th  
 
Please note that you will play with different partners.  
 
We are looking forward to the Tournament and hope to see you there! 
 
With sportive greetings, 
 
 
De Activiteitencommissie 
Trudy, Roberto, Dick, Leonoor, Olaf & Olaf 
 
 
 
 
 
 
 
 


