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Weersverwachting

Tja, de glazen bol laat zich
een beetje moeilijk lezen. De 
verschillende verwachtingen
vertellen allemaal wat 
anders. Maar voor het 
voorweekend zijn het 
gelukkig de zonnestralen die 
overheersen, daarna zien we 
wel weer verder… 

Welkom op De Bataaf en welkom bij het Van Gisbergen
Open 2017. Na een druilerige zomer, is het hoog tijd
voor een warme sfeer en een paar heerlijke
zonnestralen, dus de toernooicommissie heeft met het 
Thema Waiting for the Summer en de versieringen op 
het park de weergoden geprobeerd gunstig te
stemmen .Maar mocht er onverhoopt toch nog een
buitje over het Haagse trekken dan is er in het clubhuis
wat extra summer-spirit te vinden. Met een Corona’tje
van Ger en een zonnig humeur van de Toco en
ontspannen tune-tjes uit de boxen nemen we de 
zomer gewoon meer naar binnen. Met 725 deelnemers
is er weer een vol en sterk spelersveld dit jaar en wij, 
de toernooicommissie,  hebben veel zin om deze week  
weer tot een geweldig succes te maken. Aan het 
entertainment programma zal het in ieder geval niet
liggen (zie verderop in deze Watskeburt). Veel plezier
deze week op het park, op- en langs de baan, aan de 
bar en op de dansvloer! We zien jullie daar! 

De toernooicommissie: Arnoud, Bart, Bas, Caroline, 
Cleo en Melissa

Volg ons op Facebook voor
het laatste nieuws en fotos
tijdens het toernooi!

Van de commissie

Ook dit jaar weer is de 
hoofdsponsor van ons toernooi
Cor van Laar Kozijntechniek. 
Later in de Watskeburt meer
over dit mooie bedrijf!

Hoofdsponsor

Kijk ondertussen vast op 
www.corvanlaar.nl om te zien
wat ze voor u kunnen
betekenen

http://www.corvanlaar.nl/
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In de 
Scheveningse 
Courant staat een 
geweldig artikel 
over ons toernooi 
en de 
hoofdsponsor Cor 
van Laar

Wedstrijd 
van de dag

Zondag 27 augustus

HE-C 19.00 uur
Stijn Overkamp vs
Marvin Vijverberg

Maandag  28 augustus

DE-A 16.00 uur
Sanne Jansen vs
Francoise Grenouille
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Weekprogramma

Heb je ook een idee voor in de volgende Watskeburt? Geef het door aan de wedstrijdleiding achter de tafel of mail naar vangisbergenopen@gmail.com

Koop de hele week voor 2 
euro lootjes bij de 
wedstrijdtafel ,maak kans op 
prachtige prijzen en steun
Het Vergeten Kind

Maandag 28 augustus
De hele week lekker eten en
een ontspannen sfeer

Dinsdag 29 augustus
Vanaf 21.00 uur Basic Swing 
Jazz

Woensdag 30 augustus
Mooie wedstrijden en nog 
steeds lekker eten. 

Donderdag 31 augustus
Het dak gaat er af met DJ 
Stan Lee!

Vrijdag 1 september
Zet maar vast met grote
letters in de agenda; Vrijdag
= Feestavond

Zaterdag 2 september
* Kids-day met leuke
activiteiten voor de kleintjes
zoals schminken en een
luchtkussen!

* De volwassenen genieten
van een heerlijk lounge 
muziekje met een live Jazz 
trio

Zondag 3 september

Finales!

Loterij voor Stichting Het Vergeten Kind

De hele week worden er aan de wedstrijdtafel lootjes verkocht
voor 2 euro, waarmee je kans maakt op mooie prijzen
waaronder een overnachting voor 2 personen met intiem
concert bij Kasteel de Wittenburg. 
De volledige opbrengst van de loterij (waarin maximaal 400 
lootjes worden verkocht) gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. 

Deze stichting zet zich in voor kinderen met (soms heftige) 
geestelijke littekens die noodgedwongen niet thuis opgroeien. 
Kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of 
gevlucht zijn. Zij leven noodgedwongen in opvangcentra met 
minimale speelmogelijkheden en beperkte traumabegeleiding in 
een vaak sobere leefomgeving. De Stichting Het Vergeten 
Kind verbetert de leef- en speelomgeving, zodat de 
kinderen binnen de veilige muren van de opvang kunnen spelen, 
bewegen en ontspannen. Daarnaast organiseert de stichting 
activiteiten en evenementen die deze kinderen weer even laten 
lachen en genieten.
Voor meer informatie kijk op www.hetvergetenkind.nl

Wist je dat...

- Er op Wimbledon elk jaar 24 ton aardbeien wordt 
gegeten? Nu is de vraag... Hoeveel liter Corona wordt 
er bij Thor de Bataaf gedronken tijdens het Van 
Gisbergen Open? (komen we op terug...)

- Maria Sharapova het hardste heeft gekreund van alle 
tennissers ooit gemeten met een volume van 105dB? 


