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Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 9

za 5 mei 19:30
Plankentoernooi

za 26 mei 17:00
Receptie jubileum

In deze editie nieuws over:
• Gewijzigde openingstijden meivakantie
• AH Muiderbos sponsoractie
• Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei
• Competitie: wensen doorgeven
• 60 jaar HTC | Leden aan het woord
• Bjk-toernooi Aalsmeer: hulp gevraagd
• Plankentoernooi

za 26 mei 18:00
Jubileumfeest

Gewijzigde trainingstijden meivakantie (Rijko Kramer)

za 26 mei 11:00
Jubileumtoernooi

za 2 jun
B-jeugdkwal. Aalsmeer

Kijk op de HTC agenda
voor alle activiteiten

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

Rond de meivakantie gelden gewijzigde trainingstijden:
- vr 27 april: geen training, wel vrijspelen (18:00-19:45)
- ma 30 april: normaal schema
- di 1 mei: geen trainingen
- wo 2 mei: geen trainingen, wel vrijspelen (20:00)
- do 3 mei: geen trainingen
- vr 4 mei: geen trainingen, wel vrijspelen (18:00-19:45)
- za 5 mei: plankentoernooi senioren (aanvang 19:30)
- ma 7 mei: normaal schema
- di 8 mei: normaal schema
- wo 9 mei: geen training om 16:45, verder normaal
schema
- do 10 mei: normaal schema
- vr 11 mei: geen trainingen, wel vrijspelen (18:00-19:45)

AH Muiderbos sponsoractie (Rijko Kramer)

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

T/m zaterdag 2 juni is er bij de Albert Heijn Muiderbos (in
winkelcentrum het Paradijs in Overbos) een sponsoractie
waar ook HTC van kan profiteren. Bij besteding van elke €
15,- aan boodschappen ontvang je een voucher met een
unieke code. Ga naar de website van de actie, vul je
unieke code in en doneer je punten aan HTC! Je kan
natuurlijk ook je vouchers bij HTC afgeven. Sparen jullie
mee?

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

Amovatiebedrijf Aalsmeer

China Fantasy

Ellen Broere kappers

Norel Hallenbouw

Toko Sil

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

Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei (Ceryl Benjamins)
We zijn momenteel nog dringend op zoek naar meer
helpende handen in de bar, voor één a twee uurtjes in de
middag of de avond op 26 mei.
Wil je helpen, laat dat dan weten via jubileum@htchoofddorp.nl, of spreek één van de leden van de
jubileumcommissie aan. Bedankt!

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

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

Vergeet ook niet je in te schrijven voor de verschillende
onderdelen (toernooi, receptie en/of feestavond) via deze
link. Gewoon langskomen mag natuurlijk de hele dag,
maar het is voor ons wel handig om ongeveer te weten
hoeveel mensen er komen. Bij het toernooi is er plaats
voor maximaal 64 deelnemers, vol = vol!
De jubileumcommissie
(Ceryl Benjamins, Eric Buiel, René Divendal, Dirk van Driel,
Johan Huges, Rob Murk en Henny Schrama)

Doorgeven wensen competitie (René Divendal / Monica
Louman)
We zijn inmiddels aan het eind van het voorjaarsseizoen
2018, en we zouden graag willen dat IEDEREEN laat
weten wat de wensen zijn voor het najaar. Ook als je niet
wil spelen in de najaarscompetitie horen wij dat graag zo
snel mogelijk. Vroegtijdige opgave maakt het makkelijker
voor de indelingscommissie om aan jullie wensen
tegemoet te komen.
Senioren kunnen dit doen door uiterlijk 15 mei een mail
te sturen naar René Divendal (ws-senioren@htchoofddorp.nl). Je kunt voorkeur aangeven voor de
reguliere en/of duocompetitie, klasse, speelavond en met
wie je in een team wilt spelen. Ook nieuwe
competitiespelers kunnen zich op deze manier
aanmelden.
Jeugdspelers kunnen dit doen door uiterlijk 15 mei een
mail te sturen naar Monica Louman (ws-jeugd@htchoofddorp.nl).
Geef je wensen alsjeblieft z.s.m. door, maar uiterlijk 15
mei zodat de commissie daarna alles kan uitzoeken en
zoveel mogelijk het iedereen naar de zin kan maken. Ga
er daarbij niet van uit dat “men het nu wel zal weten”. Wat
we niet horen kunnen we ook geen rekening mee houden,
en achteraf zijn wijzigingen erg moeilijk door te voeren. De
resultaten van de teamindeling worden zo kort mogelijk na
de vergadering gecommuniceerd.

60 jaar HTC | Leden aan het woord (Samantha van der Werf)
HTC-lid Samantha van der Werf vraagt in aanloop naar
het jubileumfeest verschillende leden naar hun
herinneringen aan HTC. De eerste geïnterviewde is
natuurlijk voorzitter Rijko Kramer:
Rijko Kramer (43), 34 jaar lid

1. Welk (eigen) HTC-moment is je het meest
bijgebleven?
Zoveel keuze... De uitstapjes naar Top-12 toernooien,
EK's en WK's zijn toch altijd wel erg leuk. Met een
gezellige groep HTC-ers op stap om toptafeltennis te
kijken. Bijzonder was de Top-12 in Düsseldorf in 2010,
waar ze nu nog spreken over de HTC-ers in de knaloranje
shirts. Het hele toernooi hebben we op de eerste rij
gezeten en na afloop op de foto met Li Jiao en Li Jie die
eerste en derde waren geworden.
2. Kom je naar het HTC-jubileumfeest?
Ja, natuurlijk! Het lijkt me erg leuk om alle leden en oudleden weer eens te zien.

Kom ook naar het jubileumfeest en schrijf je hier in!

Gezocht: vrijwilligers BJK-toernooi Aalsmeer (Rijko
Kramer)
Binnenkort is het weer zover. Op zaterdag 2 juni
organiseert HTC weer in sporthal De Bloemhof in
Aalsmeer het B-jeugd kwalificatietoernooi. Een succesvol
toernooi is erg belangrijk omdat we de financiën goed
kunnen gebruiken, maar dan is wel de hulp van
vrijwilligers nodig. Hoe meer hoe beter! Daarom bij deze
de oproep aan iedereen om zich op te geven om mee te
helpen. Ook met een paar uurtjes zijn we al erg geholpen!
•
•
•

Vrijdagavond 1 juni: opzetten tafels
Zaterdag 2 juni overdag: toernooi
Zaterdag 2 juni vanaf 15:00: tafels opruimen

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Rijko Kramer.

Schrijf je in voor het plankentoernooi! (Dirk van Driel)
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het jaarlijkse
plankentoernooi dit jaar op een zaterdagavond worden
verspeeld en wel op 5 mei 2018. De aanvang is 19.30 uur
(dus dan beginnen we!), zaal open om 18.30 uur.
Deelname is gratis en staat open voor alle leden vanaf 16
jaar en voor RTO leden. Inschrijven kun je per mail bij Dirk
van Driel of op het inschrijfformulier dat in het clubgebouw
hangt.
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