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Belangrijke data

Bergen werk verzet o.a. bij de klusdagen

Zie de site voor belangrijke data.

Afgelopen 12 en 19 maart hebben er twee klusdagen plaats
gevonden. Met een behoorlijke groep mensen is er hard gewerkt en
niet zonder resultaat. De reclameborden glimmen weer, door de
keuken, bijkeuken en berghok is flink de bezem gegaan. Buiten is er
onkruid verwijderd. Ewout heeft twee dagen met oeverloos geduld met
de hogedruk reiniger staan spuiten op het mos van de oefenkooi. De
tuin is aan kant. De overkapping is gebouwd met speciale dank aan
Reinier Veldman en Bert Smand. Voorbereidingen zijn getroffen voor
de terrasuitbreiding. Het net boven de oefenkooi is vernieuwd. De
bankjes zijn weer terug. Speciale dank gaat natuurlijk ook uit naar
Joop en Bert van Dop die zich momenteel het snot voor de ogen
werken om de banen bespeelbaar te maken. Kortom er zijn bergen
werk verzet waarvoor wij iedereen van harte willen bedanken.
Afgelopen woensdag 23 maart is door een aantal mensen nog een
extra schoonmaakdag gehouden. Dit om de gehele kantine aan de
binnenkant een goede beurt te geven. Dit kon niet tijdens de reguliere
klusdagen, omdat er teveel inloop was van mensen die aan het werk
waren. Ook voor deze ploeg natuurlijk een extra bedankje.

Hulde
Tijdens deze avond vond er ook een huldiging/onthulling plaats. Bert
Hop, die dit jaar na 21(!!) jaar trouwe dienst zijn bestuursfunctie
overdroeg aan Antje Prakken, werd op bijzondere wijze gehuldigd.
Om onze waardering voor zijn langdurige bijdrage aan het goed
draaien van HTC tot uiting te brengen zal vanaf nu het pad langs de
kantine het Bert Hoplaantje heten. Bert werd in het bijzijn van zijn
familie en de toss-deelnemers door Michiel namens de vereniging
bedankt voor zijn gedreven inzet waarna Bert het bordje zelf kon
onthullen. Van harte Bert!!

Combinatiefunctionaris
Afgelopen dinsdag hadden Frédérique en ik een afspraak met onze
combinatiefunctionaris, Stefan Freriks. Vanuit de gemeente
Hoogeveen
heeft hij de opdracht om voor Hollandscheveld dingen te organiseren
om basisschoolleerlingen aan het bewegen te krijgen.
Zo zal hij op onderstaande data tennislessen verzorgen voor
de leerlingen onder schooltijd.
18/04/11 Het Mozaiek 08.45 uur en 09.45 uur, Het Hoeltien 10.45 uur
09/05/11 Het Mozaiek 08.45 uur en 09.45 uur, Het Hoeltien 10.45 uur
16/05/11 Het Mozaiek 08.45 uur en 09.45 uur, Het Hoeltien 10.45 uur
+ vier kennismakingslessen in week 21 t/m 24
Ondermeer het volgende is afgesproken:
Stefan zal de lessen geven
HTC zorgt voor een ‘assistent’ op de baan
Eventuele kennismakingslessen gaan plaatsvinden op het
einde van de woensdagmiddagen c.q. begin van de
woensdagavonden.
Nadere uitwerking hiervan volgt.
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Opening Toss Goed Bezet!
Zaterdagavond 26 maart, was het na een lange koude
winter eindelijk zover: we konden weer naar buiten!
In de afgelopen weken is er door vele leden heel hard
gewerkt om de banen en de kantine klaar te maken
voor het komende seizoen. Iedereen heel hartelijk
bedankt voor alle inzet! Maar….. we zijn er nog niet: er
is nog hulp gevraagd bij het verder afwerken van het
terras, dus als je tijd hebt neem contact op met Joop
om afspraken te maken over het wat en hoe.
Terug naar afgelopen zaterdag: het weer was perfect
en de opkomst was zoals gezegd prima. Alle banen
waren bezet en in de kantine werd er gezellig
gebabbeld en geborreld. Na afloop was er ook nog
genoeg om de stemming er in te houden, want de
toiletdeur vertoonde kuren en wilde de bezoeker niet
meer laten gaan. Gelukkig was er genoeg hulp om de
gegijzelde te ontzetten waarna opgelucht het volgende
glaasje op de goede afloop geheven kon worden. Ook
een tweede “opsluiting” kon verholpen worden. Er
wordt zo snel mogelijk een nieuw slot op het
damestoilet aangebracht, maar tot die tijd dames: LET
OP DE NOTITIE OP DE DEUR!!

Lessen 2011
Woensdag 6 april beginnen de lessen (baan 1
en 2) Om 18.15 onze jeugd, gevolgd door de
gevorderden (19.00-20.00) gevolgd door een
groep nieuwe leden (voorlopig één baan 20.00
– 20.50). Onze trainster is ook dit jaar weer
Xandra Kamst. In alle groepen is en ruimte
voor meer deelnemers!! Voor meer informatie:
frederique754@gmail.com

Woensdagavond Toss
Naast de lessen zijn er 2 banen beschikbaar
voor de wekelijkse toss. De woensdagavond
toss wordt niet “georganiseerd” maar onderling
geregeld Voorlopig kan vanaf 8 uur ook van
een derde baan gebruik worden gemaakt
(baan 2) als de laatste lesgroep groter wordt
dan zal ook een tweede baan voor les ingezet
gaan worden. Vanaf negen uur zijn alle banen
beschikbaar voor het tossen. We zouden het
leuk vinden als er goed gebruik gemaakt wordt
van deze avond om met andere (nieuwe)
leden kennis te maken en het meebrengen
van introducé€s volgens de daarvoor
geldende regeling kan natuurlijk ook op deze
avond!

