november 2017

Kalender nov. 2017:
12 nov: Brunch toernooi
t/m 1 dec: Opgeven
voorjaarscompetitie

Dinsdagavond =
Kaartavond
Gedurende de
wintermaanden wordt er
iedere dinsdagavond vanaf
20:00 uur gekaart (rikken) in
de kantine. Mocht je zin
hebben om ook een keer
mee te kaarten kom dan
gezellig een keer langs!!
Natuurlijk is het ook mogelijk
om andere kaartspellen met
een groep op te zetten.

Ook benieuwd naar de laatste nieuwtjes?
Volg ons dan via onze Facebookpagina en
de website: www.dehellekens.nl
Last minute
Brunch-toernooi
Op zondag 12 november wordt een brunch
toernooi georganiseerd.
Het toernooi begint om 10:00 uur, en duurt
tot ongeveer 14:30. Rond 11:30 wordt er
een heerlijk brunch gereserveerd waarvoor
ook de rest van uw gezin is uitgenodigd.
Opgeven kan door, voor woensdag 8
november, een mailtje te sturen naar
tc@dehellekens.nl, vergeet niet om aan te
geven hoeveel personen er mee eten.

Afhangen via het afhangbord
Binnenkort zullen de gravelbanen weer winterklaar gemaakt
worden en dat betekent dat we van 9 naar 5 bespeelbare
banen zullen gaan. Afhangen gaat altijd voor, dus heb je
niet afgehangen, dan loop je het risico dat je de baan af
moet staan. Vanaf 1 januari 2018 werkt de KNLTB aan een
nieuw afhangsysteem hierover worden jullie geïnformeerd.

.

Voorjaarscompetitie 2018
De herfst is net begonnen en de winter moet nog komen, maar het is nu al tijd
om na te denken over het voorjaar ! De inschrijving voor de KNLTB
Voorjaarscompetitie is al open.
De competitie wordt gespeeld van april tot en met juni.
Vermeld duidelijk je naam, bondsnummer en speelsterkte.
Je kunt je als team opgeven, maar ook individueel, dan kijken wij of er een team
gevormd kan worden.
Meer informatie over de Voorjaarscompetitie, zoals de speeldata en
competitiemogelijkheden voor regio zuid vind je op de website van de KNLTB en
de site van De Hellekens.
Wil je in het voorjaar competitie spelen, geef je dan vóór 1 december 2017 op bij
Leny Totté door te mailen naar ltotte@hotmail.com
Werkgroep Padel
Padel is een groeiende racketsport in Nederland, welke ondersteund wordt door
de KNLTB. Graag zouden we met enkele betrokken leden een oriënterende
werkgroep opstarten binnen onze vereniging.
Heb je interesse of vragen mail dan naar: voorzitter@dehellekens.nl
Wil je weten wat padel is en hoe dit er uitziet kijk dan bijv. naar:
Wat is padel. / Padel, zoals het wordt gespeeld.

