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Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei (Dirk van Driel)
Zoals bekend gaan we op zaterdag 26 mei vieren dat
HTC dit jaar 60 jaar bestaat. Er wordt al veel gevraagd
naar wat we gaan doen die dag, hierbij een tipje van de
sluier:

Amovatiebedrijf Aalsmeer

China Fantasy

Kijk op de HTC agenda
voor alle activiteiten
Ellen Broere kappers

Norel Hallenbouw

Kijk voor het laatste nieuws
altijd op:
www.htc-hoofddorp.nl
Toko Sil

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

Naast alle huidige leden worden ook natuurlijk oud-leden,
leden van de Club van 25 en de sponsors uitgenodigd.
We beginnen overdag met een handicaptoernooi
waaraan maximaal 64 (oud-)leden kunnen meedoen.
Deelname aan dit handicaptoernooi is gratis. Aanvang bij
een vol deelnemersveld zal zijn om 11.00 uur, tot circa
17.00 uur. Als onderdelen kan je denken aan halve tafels,
anderhalve tafels, schuine tafels, pretpongen, darten,
sjoelen en nog enkele creatieve verrassingen. Er wordt
gespeeld in teamverband, waarbij wij de teams zo zullen
samenstellen dat er gemêleerde teams komen, dus van
jong tot oud. Als afsluiting van het toernooi zal er een
quizronde gespeeld worden.
Na het toernooi volgt een receptie waarbij het glas
geheven zal worden na een toespraakje. Na dit korte
officiële deel zal het feest losbarsten met muziek en een
hapje en drankje.

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Wil je niet deelnemen aan het toernooi? Ook dan ben je
natuurlijk de hele dag welkom om te kijken en misschien
oude vrienden te ontmoeten. Je kunt je vanaf dit moment
inschrijven door een mail te sturen naar jubileum@htchoofddorp.nl. Vermeld duidelijk waar je aan mee wil doen,
zodat we een indicatie hebben hoeveel mensen er gaan
komen. Tot 26 mei!

Heb je vragen of
opbouwende kritiek voor
het bestuur van HTC? Mail
dan de secretaris
(secretaris@htchoofddorp.nl)

Iets stuk? Onderhoud aan
de zaal bij Cor Kastelein
Tel 023 5633326

Speelzaal:
HTC Tafeltenniscentrum
Lutulistraat 142
2131 TG Hoofddorp
Tel 023 5652790

Jubileum: wie helpt mee? (Ceryl Benjamins)
Voorafgaand aan zo’n feestdag moet er natuurlijk wel een
heleboel geregeld worden. De feestcommissie is al een
tijdje druk bezig, en heeft voor een aantal zaken hulp
nodig. Wie heeft er één of meer van de volgende zaken
beschikbaar?
• Boedelbak met huif (of grote bestelbus) op vrijdag 25
mei en/of maandag 28 mei
• Combimagnetron
• IJskast
• Twee dartborden met dartpijlen
• Twee sjoelbakken
• Oude foto's van HTC hoogtepunten
Ook zeer van harte welkom zijn bijdragen in de vorm van
hulp bij opzetten en opruimen, een paar uurtjes in de bar
staan, financiële ondersteuning of een bijdrage in natura.
Wil je helpen, laat dat dan weten via jubileum@htchoofddorp.nl, of spreek één van de leden van de
feestcommissie aan. Bedankt!

Familietoernooi (Rijko Kramer)
Op zondag 18 maart wordt weer het HTC Familietoernooi
gespeeld. Dit toernooi is bedoeld voor alle HTC-leden die
met een familielid een team willen vormen om samen te
spelen tegen de andere familieteams.
Er wordt gespeeld in twee categorieën:
Categorie 1: een jeugdspeler en een volwassene. Dit kan
dus zijn een jeugdlid met een (groot)ouder, oom of tante,
of een seniorlid met een (klein)zoon of –dochter, neef of
nicht. Hier wordt gespeeld met punten voorsprong voor de
minder ervaren spelers en een troostronde, waardoor
iedereen kans heeft om leuke wedstrijden te spelen.
Categorie 2 (de 18+ klasse): teams van twee familieleden
van 18 jaar en ouder, waarvan minimaal één HTC-lid is.
Het toernooi begint om 11.00 uur, einde rond 16.00 uur.
Meedoen kost 5 euro per team, en daar krijg je dan ook
een lunch tijdens het toernooi voor. Inschrijven is mogelijk
t/m woensdag 14 maart, schrijf je nu in op het
inschrijfformulier in de zaal of via de mail!

Klaverjassen (Eric Buiel)
Op zaterdag 17 maart, na de competitiewedstrijden, wordt
er weer geklaverjast in de HTC bar. Doe ook mee en
beleef een avond vol kaartplezier bij HTC. Voor de beste
klaverjassers zijn er leuke prijzen te winnen. Het zou leuk
zijn als er minstens zoveel kaartliefhebbers meedoen als
bij de eerste klaverjasavond van dit seizoen op 18
november jl. Toen speelden er 20 mensen mee!
Deelname kost € 2,- per persoon. Het toernooi begint om
20.00 uur. Ieder HTC-lid van 16 jaar en ouder kan
meedoen. Neem gerust ook introducees mee. Je kunt je
inschrijven via het online inschrijfformulier.
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