December 2017

Kalender jan. 2018:
13 jan: Nieuwjaarsborrel
26 jan: Wijnproeverij
31 jan: Algemene
Ledenvergadering

Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 13 januari
aanstaande, nodigen we
graag iedereen weer uit om
samen met ons het glas te
heffen op het nieuwe jaar
tijdens onze jaarlijkse
nieuwjaarsborrel. Iedereen is
vanaf 20.30 uur van harte
welkom, tot dan!
Algemene
ledenvergadering 2018
Op woensdag 31 januari
organiseren wij de algemene
ledenvergadering in onze
kantine. Aanvang 20.00 uur
de persoonlijke uitnodiging
volgt nog.

Het bestuur van
TV De Hellekens
wenst iedereen een
sportief en vooral
gezond jaar toe.

Ook benieuwd naar de laatste nieuwtjes?
Volg ons dan via onze Facebookpagina en
de website: www.dehellekens.nl
Wist je dat:









er weer een wijnproeverij komt
we ook aan de mannen denken
er ook een bierproefavond komt
deze waarschijnlijk in maart 2018 zal
zijn
dit de laatste nieuwsbrief van 2017 is
je nog steeds niet mag spelen op
banen met sneeuw
bij dooi de banen ook niet bespeeld
mogen worden!

Wij zijn voornemens om een 2e hands kledingbeurs
(alleen tenniskleding) te houden in ons paviljoen
Misschien hebt u iets van kleding of een racket wat niet meer naar uw zin is of u
niet meer past maar waar iemand anders blij van wordt. U kunt hier dan een
prijsje aanhangen en wij organiseren in maart 2018 een middag of avond om uw
spullen te slijten. Het moet natuurlijk wel z.g.a.n. (lees verkoopbaar) zijn.
Lijkt het u wat stuur dan even een mailtje naar tc@dehellekens.nl, dan plannen
we een datum.
Wijnproeverij op vrijdag 26 Januari 2018
Eind 2016 hadden we een zeer gezellige wijnproeverij met bijbehorende hapjes
in ons paviljoen. Ook in 2018 willen we weer een wijnproeverij houden .
Deze staat gepland op vrijdagavond 26 Januari 2018 en indien u van de partij
wilt zijn gelieve u dan op te geven vóór 16 Januari.
De onkosten zijn € 10,00 p.p.
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar tc@dehellekens.nl

