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Van de Voorzitter 
 
Beachhandbaltraining werpt zijn vruchten af!!!! 
De trainingen aan de beach werpen hun vruchten af. Afgelopen zondag wisten de meiden en jongens 
A de voorronde van het NK beach te winnen en nu mogen zij komend weekend in Den Helder het NK 
gaan spelen. Veel suc6 ! 
 
Voor de beach training a.s. woensdag zijn de tijden gelijk: 

- 17 – 18 D en C groepen allemaal 
- 18 – 19 B-groep 
- 19 – 20 A-groep 
- 20 – 21 ev.t recrea of andere senioren die willen 

Strandtent Gotcha heeft a.s. woensdag een feestje, dus het vriendelijke verzoek is of wij bij de buren 
(Titus) drinken willen halen, want zij zijn volledig bezig en bezet met het feest. 
 
Overig 
Verder nadert nu echt het einde van het seiozen met rasse schreden. A.s. weekend is er in ieder 
geval nog veel te beleven op Hellas. Vrijdag de ALV, zaterdag Casino Royale en zondag de 
familiedag met het onvervalste Kersentoernooi en heel veel spelletjes voor de kids. De zondag start 
om 12 uur met de huldiging van de A-mannen (als de NK beach niet te veel roet in het eten gooit, 
maar het is wel het moment om hen te huldigen als iedereen erbij is…..). 
 
Verder zijn wij al druk bezig met de seizoensopening van volgend jaar…..!!! Voorlopig mikken wij op 
zaterdag 18 augustus…. Volgende Helleen zal ik daar meer informatie over geven. 
 
Agenda 

- Elke woensdag BEACHHANDBAL voor ALLE jeugdgroepen 
- 22 juni: start 20.30, ALV 2011/2012 
- 23 juni: Casino Royale – feestje omdat het zo gezellig is !!! 
- 24 juni: 12.00 uur start, familiedag incl. Kersentoernooi !!! 

 
Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter) 
 
 
Redactie 

De laatste Helleen van dit seizoen verschijnt op maandag 2 juli.  
Met verslagen van de activiteiten in een daverend slotweekend met Algemene Ledenvergadering,  
Casino Royale en het Kersentoernooi.  
Kopij voor deze Helleen  kun je aanleveren tot maandagavond  2 juli  a.s. 20.00 uur via het email- 
adres: helleen@hvhellas.nl.  
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