HTC Nieuwsbrief oktober 2011
Belangrijke data
- Woensdag 26 oktober 14 – 17 uur kinderactiviteiten
- Zaterdag 29 oktober 9.00 – 13.00 uur klusochtend

- Zaterdag 29 oktober Slot Toss v.a. 19.00 thema:
Er is/was er één jarig
- Iedere woensdag Toss avond vanaf 19.30 uur voor
iedereen
http://www.hveldtennis.nl/
Beter laat dan nooit
Bij de voorjaarscompetitie hebben wij een team
gehad dat kampioen is geworden. En wat hebben
wij eraan gedaan?????? Niets, en dat kan
natuurlijk niet. Op de slot toss zullen wij een kleine
huldiging verzorgen. Onder het motto beter laat
dan nooit: Dames Top. Wij zijn trots op jullie.

Herfstvakantie activiteiten voor kinderen
Woensdagmiddag, 26 oktober, worden er
voor basisschool kinderen tennis activiteiten
georganiseerd. Het is een vrije inloop voor
kinderen. Wij zijn nog op zoek naar mensen
die willen helpen deze middag. Als je dat
wilt, graag opgeven via info@hveldtennis.nl
14 tot 15 uur de kinderen van 4-6 jaar
15 tot 16 uur de kinderen van 7-9 jaar
16 tot 17 uur de kinderen van 10-12 jaar.

Oproep klusochtend
Zaterdag 29 oktober zal er de jaarlijkse najaars
klusdag georganiseerd worden. Ondanks dat er
nog getennist kan worden willen we toch met
vereende krachten het park en het terrein
winterklaar maken waar mogelijk. Als jij zorgt voor
de gezelligheid en je eigen
(snoei/schoonmaak)gereedschap, zorgen wij voor
de klussen en natuurlijk voor de inwendige mens.
Diefstal zitmaaier
Verschrikkelijk om mee te maken, maar ook wij
zijn niet verschoond gebleven van iemand die niet
met zijn fikken van andermans spullen kan
afblijven. Afgelopen week is uit het schuurtje onze
zitmaaier gestolen, ondanks kettingen en sloten.
Laten wij er met elkaar voor zorgen dat alle
hekken goed op slot zijn als je als laatste weg gaat.

Opvolgers gezocht
Voor komend seizoen zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De activiteitencommissie heeft
het dit jaar zonder bestuurslid moeten stellen. Graag zouden wij hier iemand voor krijgen. Verder zitten
de termijnen van zowel Joop als Ewout erop. Bert van Dop heeft aangegeven de plek van Joop over te
nemen als verantwoordelijke voor onderhoud van het park. Super Bert, dank je wel. Helaas moeten wij
Ewout als ledenadministrator ook gaan missen. Wie o wie zouden wij mogen verwelkomen als
vervanging voor Ewout.
Het beste idee van
Slot verjaardagstoss
HTC
Vorig jaar is het seizoen fantastisch geëindigd dankzij de, niet te overtreffen,
Helaas zijn er tot
versieringen van Frederique en Bert tijdens Halloween. Dit jaar komt Hester
noch toe nog geen
met een nieuw thema. Van je Hieperdepiep Hoera. Omdat jij ook dit jaar weer
inzendingen geweest jarig bent geweest of misschien nog wel gaat worden, is het thema verjaardag
op het beste idee van ontstaan. Slingers, taart, feestmutsen, ranja in overvloed en lekker tennissen.
HTC. Kijk even op de
Trek je meest feestelijke kleding aan, neem je racket mee. Je wordt niet thuis
site voor uitleg.
gebracht.

