HTC Nieuwsbrief juli/aug. 2013
Onze
wedstrijdleiders
worden hartelijk
gefeliciteerd met
een fantastisch
verlopen

Agenda Juli
Volgende Thema Toss

Vrijdag 23 augustus:
Vakantie Toss waarbij ook familie,
vrienden en tennisburen van
harte welkom zijn!

Het tennisseizoen is al weer half
voorbij: de competitie gespeeld, het
open toernooi voorbij, de thema toss
met buren voor herhaling vatbaar en
dan nu:
Dat betekent echter niet dat er niets
meer op en rond de banen gebeurt.
Het gras groeit door. ………………..
De planning voor het 2e deel van het
Wat gebeurt er nog meer
seizoen is rond:
Het eerste wat gebeuren moet is de
opgave voor de najaars-competitie
bij Erik Speek. Dan een vrijdagavond
Thema Toss die onze activiteiten
commissie organiseert. Vervolgens:
van 9 t/m 22 september, waarbij in
principe voor 2 onderdelen
ingeschreven kan worden. Let op de
opening van de inschrijving via
toernooi.nl, de datum volgt in de
volgende nieuwsbrief.
Vervolg Hangjongeren: ondanks alle
goede adviezen van Wijkbeheer en
SWW blijft er bij leden een gevoel van
onveiligheid. Het bestuur zou hiervan
graag melding krijgen eventueel met
kentekennummer(s)van de

aanwezige jeugd. Bij lessen van HTC
jeugd zal er geprobeerd worden altijd
een bestuurslid aanwezig te laten zijn.
Mocht iemand hiermee willen helpen
dan graag!
Bijgaand ook een door SWW
opgestelde lijst met hoe om te gaan
met deze vorm van overlast.
We wensen iedereen een zonnige
periode toe en hopen jullie gezond en
wel 23 augustus op de banen te
treffen!

Aan campinggasten wordt de
mogelijkheid geboden een of
meerdere banen voor anderhalf uur
te huren. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Frans Verstappen.
Sportstimulering:
‘Kom eens langs als je durft!’ :
van half één tot
drie. De voorbereiding is rond, maar
op de dag zelf hebben we nog
“handen” nodig om 16 groepen van 8
kinderen kennis te laten maken met
tennis. Een hele klus, maar zeker de
moeite waard. Help mee om kinderen
enthousiast te maken en geef je op bij
Hetty Annen via info@hveldtennis.nl
we hebben de leden nodig!!
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9 t/m 22 september
bericht over opening
inschrijving via
toernooi.nl volgt.

KoffieToss op afspraak:
 Bert van Dop of Frédérique
 0620971220 / 0625545488
 9.30u koffie en dan snel de baan
op tot 12.00u!

Tijdelijk lidmaatschap
nog steeds in de
aanbieding!
Voor leden van
sportverenigingen met
een zomerstop is de
periode uitgebreid naar
drie maanden. De
kosten zijn nu € 45,- en
ook hier verzoekt het
bestuur de eigen leden
weer om dit in de wijde
omgeving uit te dragen.

