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VORMER

ALV..?  
ALV staat voor Algemene 

Leden Vergadering en 

zonder een  ALV kan er         

–zeker op termijn- niet 

getennist worden. Ben jij 

iemand die na het tennissen 

aan de bar al gewend was te 

vertellen hoe het allemaal 

beter en gezelliger zou 

kunnen verlopen? Enjoy de 

ALV, op dinsdag 20 maart    

 

 

Getapt Nieuws 
Van de leden van de 

Barcommissie kan niet 

gezegd worden dat het stille, 

grijze muizen zijn. Die 

houden wel van een beetje 

reuring en binnenkort zijn de 

uitkomsten hiervan  zicht-

baar. Van de grote 500 liter 

biertanks wordt –of is 

inmiddels- afscheid 

genomen. Niemand zal daar 

echter een biertje minder 

om hoeven te drinken. Onze 

sponsor Van Altena blijft 

Warsteiner, eine Köningin 

unter den Bieren, leveren.      

       

 

Maar met alleen die 

Warsteiner pils, blijft het 

niet. De barcommissie 

verrast de bierdrinkers met 

heuse seizoenbieren op 

twee van de vier tapkranen. 

Hoewel de leden natuurlijk 

voor het tennissen komen, 

maken we hen wel alvast 

dorstig door de namen van 

de twee nieuwe seizoen-

bieren te verklappen. Wat te 

denken van een Pater Linus 

Blond? Een soepel blond 

abdijbier dat  smaakt als een 

meesterlijk geslagen 

forehand volley..? 

 

 
 

Naast de Warsteiner en de 

Pater Linus wordt er ook nog 

een straf, donker 

tarwebiertje geschonken: de 

onovertroffen Weizen Bock. 

De smaak is in evenwicht 

met de geur; moutig, zoetig, 

karamelachtige bitter met  

 

een  zoetige nasmaak van 

een perfecte ace…  

 

       
 

Leren tappen? 
Altijd al tapper willen 

worden bij LTV Vormer, 

maar bij gebrek aan tap- 

ervaring dit nooit kunnen 

verwezenlijken?  Binnenkort 

kan jij  het ook! Op korte 

termijn wordt er in het 

clubhuis een avond 

georganiseerd waar je 

geleerd wordt hoe je een 

perfect biertje kan tappen. 

Het blijft niet alleen bij het 

tappen, er worden ook nog 

borrelhapjes geserveerd.  

Let op de aankondiging voor 

deze avond..!  

-------------------------------------- 

Party..! 
Agenderen: 23 juni, het 40-

jarig jubileum van LTV 

Vormer. Dit jubileum komt 

slechts één keer voor..!   
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