maart 2017

Kalender
maart / april 2017:
10-25 maart:
mixclubkmapioenschappen
18 maart: Bierproefavond
25 maart: Upgradingsdag
1 april: Buurttoernooi

Algemene
ledenvergadering 2017
Op woensdag 1 februari
hielden we weer onze
jaarlijkse ledenvergadering.
Ondanks de diverse
afmeldingen zat de kantine
aardig vol en kwamen er
nuttige discussies op gang.
De notulen zijn terug te lezen
op onze website.

Ook benieuwd naar de laatste nieuwtjes?
Volg ons dan via onze Facebookpagina en
de website: www.dehellekens.nl
Wist je dat:
• De notulen van de ledenvergadering op de
website terug te vinden zijn.
• Er al diverse aanmeldingen zijn voor de
bierproefavond.
• Er al volop bardiensten gedraaid worden
voor het nieuwe jaar en dat je jezelf in kunt
schrijven via barboek.nl.
• We tijdens de upgradingsdag het park weer
klaar maken voor de lente.
• De nieuwe competitie indeling van de
voorjaarscompetitie al bekend is?
• Dat de competitiedagen ook al opgenomen
zijn binnen barboek?

Nieuwe pasjes
Vanaf half maart worden de
pasjes weer thuisbezorgd.
Tot die tijd kunnen de pasjes
van 2016 gebruikt worden
om in het paviljoen te
komen.

• We nog op zoek zijn naar bezorgers voor de
flyer van: “Maak kennis met tennis”.
• Heb je hiervoor interesse mail dan naar:
voorzitter@dehellekens.nl
• Er ook ruimte voor leden is in onze
nieuwsbrief!

Bierproefavond
Op zaterdag 18 maart organiseren we, een bierproefavond
waarbij diverse speciaalbieren met lekkere hapjes voorbij
zullen komen. Heb je zin om hier aan mee te doen geef je
op. De avond zal starten om 19.30 uur. Voor deze
gezellige en vooral smakelijke avond vragen we een eigen
bijdrage van € 10,-. Opgeven kan door een e-mail te
sturen aan: hellekeet@dehellekens.nl

Buurt tennistoernooi
Op zaterdag 1 april 2017 organiseren we het buurt-tennistoernooi.
De bedoeling van dit toernooi is dat leden en niet-leden een gezellige
tennismiddag hebben, waarbij wordt gestreden om de titel van beste
tennisbuurt van Hapert, Hoogeloon en Casteren.
Tijdens deze dag worden diverse korte wedstrijden gespeeld.
De koffie staat klaar om 12:45 uur en de wedstrijden zijn van 13:00 tot
ongeveer 16:00.
Deelname is gratis en opgeven kan door een mailtje te sturen naar
tc@dehellekens.nl (graag voor 25 maart met vermelding van de
buurtvereniging). Vergeet zeker je buurman of buurvrouw niet mee te nemen
voor dit nieuwe toernooi.

Upgradingsdag 25 maart
Op zaterdag 25 maart nodigen we al onze
leden uit om deel te nemen aan de jaarlijkse
upgradingsdag.
Deze dag is vooral bedoeld om ons tennispark
eens grondig aan te pakken en klaar te
maken voor het zomerseizoen.
We starten de dag om 9.00 uur. Mocht je nog
vragen en of opmerkingen hebben kunt u
altijd mailen naar voorzitter@dehellekens.nl
Hopelijk tot dan.

