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Extra nieuwsbrief:

Deze extra nieuwsbrief wordt jullie aangeboden vanwege het groot aantal activiteiten welke de komende weken bij HNL worden georganiseerd. Uiteraard staat ook
alles op de website. In chronologische volgorde zijn de activiteiten even kort beschreven. Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag naar de website.

HNL AWC Software Open Dubbel 2015:

Op 14 maart start het derde Open Dubbel toernooi. Er zijn een groot aantal deelnemers en in alle categorieën zal er weer flink strijd worden geleverd. Tijdens het
toernooi zijn er verschillende activiteiten en is er tevens de gelegenheid om op
drie avonden een heerlijke maaltijd te bestellen. De organisatie heeft een mooi
programmaboekje waar alles instaat maar voor nu even een korte samenvatting:
 17,18 en 20 maart serveren wij een heerlijke maaltijd.
 19 maart een Amerikaanse bieravond met Amerikaanse muziek.
 21 maart feestavond.

Jeugdtoss:

21 maart is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een toss voor de jeugd. Onze nieuwe
trainer Folkert van der Horst is dan aanwezig om kennis mee te maken.

Tennisclinic senioren:

Maandag 23 maart organiseert HNL, vanaf 20:00 uur, samen met de nieuwe
hoofdtrainer Folkert v.d. Horst een gratis tennisclinic. Opgeven is niet nodig. Maak
op de avond kennis met Folkert en informeer nog eens naar de tennislessen.
Meer informatie over de tennislessen vind je ook op de website.

Pasjesdag en toss:

Zondag 29 maart is het pasjesdag. Traditioneel het begin van een nieuw seizoen.
Ook dit jaar willen wij daar wat extra aandacht aan geven. Zo is er een clinic, een
toss en uiteraard is het clubhuis deze dag ook tot 17:00 uur open. Kijk op de website voor meer informatie.

Competitie:

Maandag 6 april begint de competitie. Met veel teams op vrijdag, zaterdag en zondag. Kom eens aanmoedigen en genieten van leuke en sportieve wedstrijden.

Website HNL:

Meerdere keren per week wordt de website van HNL bijgewerkt met de laatste
activiteiten en bijzonderheden. Voor de laatste informatie kijk je snel…… op HNL.

Prepaid kaarten:

Vanaf 29 maart zijn er een aantal geplastificeerde prepaid kaarten beschikbaar.
Deze wens kwam voort uit de Leden vergadering en is voorlopig een proef. Deze
passen zijn gratis verkrijgbaar in het clubhuis en zijn op te waarderen aan de kassa bij HNL (opwaarderen via pinbetaling). Met deze pas kunnen consumpties worden betaald en is een alternatief voor de KNLTB pas en de pinpas.

Voor vragen of informatie reageer dan naar
Tennisvereniging Het Nieuwe Land
Email : secretaris@hetnieuweland.nl
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