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NIEUWSBRIEF 2014-4
TC de Gebroken Spaak
Willeke en Roberto getrouwd!
Afgelopen zaterdag zijn Willeke Brouwers en Roberto Arufe y Vankan getrouwd in het
Leopoldskerkje te Meerssen. Een delegatie van onze vereniging was hier ook bij
aanwezig. Naast een attentie namens onze vereniging werd er ook namens de Banneux
groep een schilderij aangeboden van Wil van der Laan (kijk naar de foto’s onderaan
deze Nieuwsbrief).

Bedankje….
Nogmaals hartelijk dank voor alle kaarten, gelukswensen en het schilderij! Het was zo
goed om jullie te zien! Echt een verassing voor Roberto en mij!
We hebben een prachtige dag gehad. Prachtig weer, prachtige locatie, om nooit meer te
vergeten. Nogmaals hartelijk dank!!
Groetjes,
Willeke & Roberto

Dragen clubkleding
Helaas hebben we toch weer bericht ontvangen dat niet iedereen de clubkleding draagt
tijdens onze clubritten. Nogmaals een dringend verzoek ook namens onze sponsors om
dit wel te doen!

Michel Roufs: Open dag De Marehof
Zaterdag 17 mei van 11.00 tot 17.00 heeft De Marehof, in haar nu drie-jarig
bestaan, de eerste feestelijke OPEN DAG! Wij zouden het heel erg leuk vinden als
je/jullie een kijkje komen nemen om ons en ons deelnemers-team
te ontmoeten op "de buitenplaats met sfeervolle binnenruimte" in Schimmert.
Klik op deze link voor het programma en informatie over De Marehof
www.demarehof.nl.

Onze open dag is onderdeel van Rondje Dagbesteding, waarbij wij met 5 andere
collega's uit de omgeving projecten presenteren. Daarover lees je meer in
onderstaand bericht en/ of in de folder bovenaan deze mail.
Hopelijk tot ziens op ons terras of ergens in de tuinen.
Hartelijke groet,
Natashja Hoynck en Michel Roufs.

Reclame?
HARSEN VOOR WIELRENNERS
Het mooie weer hebben we al, dus de lange fietsbroeken kunnen in de kast blijven.
Zowel voor de vrouw als de man, is harsen een efficiënte manier om langdurig van de
haren verlost te zijn.
Zeker voor de mannelijke wielrenners is dit een opkomend fenomeen dat vele voordelen
met zich meebrengt.
1) Benen blijven langer glad zeker 4 tot 6 weken
2) niet iedere dag met mesje en scheerschuim aan de slag
3) minder snel last van ingegroeide haren
Voordelen van gladde benen tijdens het wielrennen:
1) Opspattend vuil gaat makkelijker van gladde benen af
2) Hygiënischer in verband met wondjes
3) Bij een massage is het minder pijnlijk
Wij gaan deze behandeling in onze salon aanbieden en hebben er een speciale ruimte
voor ingericht.
Voor meer info en prijzen bekijk onze website:
http://www.kapsalontkemke.nl/content/2014/03/Harsen
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van TC de Gebroken Spaak

