7e nieuwsbrief Zwaagstratoernooi

Woord van de voorzitter.
Biljartvrienden,

Binnenkort valt bij jullie of bij jullie
vereniging weer de uitnodiging op de
deurmat om deel te nemen aan het 21e
Zwaagstratoernooi.
Wij beginnen dit jaar op dinsdagavond 9
april en de finalewedstrijden en
prijsuitreiking vinden plaats op
zaterdagmiddag 8 juni. Het grootste
benefiettoernooi van Noord Nederland,
dat gelden inzamelt voor dagverblijven
die zich gespecialiseerd hebben in de
opvang van geestelijk en lichamelijk
gehandicapte kinderen, heeft in de
afgelopen jaren €142.500,-- opgebracht.
Een prestatie waar niet alleen de
organisatie, maar ook alle deelnemers
trots op kunnen zijn.
Hopelijk kunnen we dit jaar de anderhalve
ton passeren. Dat zou een nieuwe mijlpaal
en volstrekt uniek in de biljartwereld zijn.

Zwaagstra Groep zesde jaar
hoofdsponsor.
De Zwaagstra Groep is inmiddels al weer de
vertrouwde nieuwe hoofdsponsor van het toernooi.
Zwaagstra heeft twee peilers, namelijk sierbestrating
en betonproducten. Zwaagstra sierbestrating is
een groothandel met een groot aanbod aan sierbestratingsmaterialen. Klanten komen van heinde en
ver, naar de voor Nederland unieke nieuwe showtuin,
om te kijken welke stenen zij het mooist vinden om
in hun tuin te gebruiken.

De showtuin van Zwaagstra Sierbestrating te
is aan de Weg om de Oost 1a in Hoogeveen .

Wist u dat:
• Verleden jaar onze Commissaris
van de Koning Mevrouw Jetta
Klijnsma het toernooi heeft geopend.
Deze elektrische kinderbakfiets heeft
“De Arke” uit Assen aangeschaft dankzij
onze donaties. (nee, geen Stint)
Iedereen die 3 spelers op de been weet te
brengen kan ons helpen ons doel te
verwezenlijken. Het aantal te maken
caramboles is afhankelijk van de sterkte
van de spelers, dus ieder team maakt kans
op de hoofdprijs.
Voor meer informatie kunt u terecht op
onze eigen website: www. Biljarten-voorgoede-doelen.nl. Ook kunt u via deze site
inschrijven.
Lammert Homan,
Voorzitter

• Er in vijf verschillende categorieën
kan worden deelgenomen.

• Wij hopen op uw deelname.

