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Geachte leden, 

Zoals jullie allemaal al wel zullen weten staat 2017 in het teken van het  40 jarig jubileum 

van TV Set ’77 Nispen.  

Voor dit jubileumjaar hebben we een werkgroep samengesteld om een mooie 

jubileumfeestdag voor jong en oud te gaan organiseren. De datum voor het jubileumfeest 

is inmiddels vastgesteld. Om deze avond mogelijk te maken vragen we een kleine bijdrage 

als entree voor de feestavond inclusief hapjes en  drankjes.  

Noteer de datum alvast in je agenda.  

 

Werkgroep doelstelling 

Als werkgroep hebben we als doel gesteld dat  

het geld wat overblijft uit het jubileumjaar  

geïnvesteerd gaat worden in de uitstraling van ons  

tennispark.  

De werkgroep organiseert een aantal acties. 

- Op 17 dec ‘16 starten we met een oliebollen actie.  

 

- Op zondag 26 februari doen we mee met de  

  carnavalsoptocht in ’t Aopelaand (Nispen).  

 

- In het voorjaar een Jubileumloterij. 

 

- Ledenwerfactie voor het seizoen 2017 

 

Oliebollen actie huis aan huis met bestelbonnen 

Om deze acties voor elkaar te krijgen vragen we jullie om een steentje bij te dragen tijdens 

onze georganiseerde acties.  

De eerste actie staat aanstaande zaterdag 17 december 2016 gepland. We gaan huis aan 

huis in Nispen en starten om 12.00 uur (vanaf het tennispark van Set’77) met de verkoop 

door middel van bestelbonnen. We hopen op nog wat aanmeldingen van zowel onze 

jeugdleden, als van volwassen leden, of wie ons dan ook zou willen helpen met de verkoop.  

Op zaterdag  31 december 2016 zullen we in Nispen de oliebollen rondbrengen voor de huis 

aan huis bestellingen tussen 10.00 en 14.00 uur. Tevens hebben we 2 afhaalpunten; Tennis 

Fun Essen (grensstraat) tussen 10.00 en 12.00 uur en op ons eigen tennis park tussen 10.00 

en 14.00 uur. Ook voor deze dag vragen we jullie om te helpen.  

 

 



   

  

Nieuwsbrief jubileumjaar 2017 

Editie 1,  14 december 2016 

2 

Aangemeld voor 17 december a.s.  (hoe meer handjes hoe sneller we huis aan huis zijn) 

Start 12.00 tot +_ 15.00 uur 

Volwassen    Jeugd (ook niet leden mogen helpen) 

Jurgen van Oevelen   Tess van Oevelen 

Peter Lauret 

Margot Rommers 

Henny Hagenaars  

 

Aangemeld voor 31 december a.s.  (hoe meer handjes hoe sneller we huis aan huis zijn) 

Vanaf 8.30 uur inpakken, 10.00 bezorgen, tot einde bestellingen . 

Volwassen     Jeugd (ook niet leden mogen helpen) 

Bas Gielen 

Robert van Ballegooijen 

Rogier Verhoeven   Xavier Verhoeven 

Wendy Metske 

Margot Rommers 

 

Graag zien we nog enkele aanmeldingen voor de zaterdagen 17 en 31 december a.s 

Aanmelden via onze eigen webmaster:     webmaster@ntvset77.nl   

In een 2e editie informeren we jullie verder in januari 2017.  

 

  
Namens de werkgroep jubileumjaar TV Set ’77 
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Bijlage  

 


