
Trainen is hot!

Ongeveer de helft van onze leden, namelijk 356, wil
deze zomer trainen! Allard heeft moeten passen en
meten: het kon precies. Volgend seizoen worden er
nog meer trainingsmomenten overdag
aangeboden. 

Avondklok verruimt/d

Vanaf woensdag 31 maart mogen we weer een uur
langer de baan op! Voor vrij spelen kan
gereserveerd worden om 18.30 uur; 19.15 uur; 20.00
uur en 20.45 uur. Lees verder.

Oproep: help jij mee?

Bij de tafeltennistafel en het speeltoestel graven
we op zaterdagmiddag 27 maart vanaf 14.00 uur
de grond af en brengen we later gesponsorde
houtsnippers aan. Fijn voor de kinderen, vriendelijke
aanblik en minder onderhoud. Lees verder.

Activiteiten voor de jeugd

View in browser

Nieuwsbrief OTV

25 maart 2021 - Klaar voor de competitie?!

Beste , 

De tennisbanen liggen er klaar voor, we mogen weer dubbelen, het terras ligt er
nu al uitnodigend bij... Het feest kan beginnen!!

Veel leesplezier!

https://www.otv-oosterbeek.nl/nieuws/vanaf_31_maart_de_avondklok_een_uur_later/f66276b0-a507-43d9-8a02-5297c16ea95d
https://www.otv-oosterbeek.nl/nieuws/speelruimte_voor_kinderen/82f77307-d96d-495c-9bde-305517031057
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f613861357739
https://www.otv-oosterbeek.nl/


Om nog meer kinderen kennis te laten maken met
tennis organiseert de jeugdcommissie 26 maart
een open dag voor kinderen t/m 8 jaar en 28 maart
een intern toernooitje. Lees verder.

Wijzigingen in het afhangsysteem

Binnenkort wordt het afhangsysteem op een aantal
onderdelen aangepast. Doel: meer eff iciëntie
en meer mogelijkheid om te kunnen spelen. Meer
informatie volgt.

Eerlijk delen

Om zoveel mogelijk leden te laten spelen
(recreatief en trainend), verzoeken we lessende
leden pas na de training eventueel een baan te
reserveren. Lees verder.

Event WinterChallengers

Op 20 maart hebben de WinterChallengers
onderling een afrondend event gehad. Alle 9
Challengers worden lid van OTV. We heten ze van
harte welkom!

Grote opkomst vriendjes en vriendinnetjes

Van de vriendjestraining is massaal gebruik
gemaakt. Sommige kinderen hadden zelfs 2 of 3
vriendjes meegenomen. Na de happening drie
nieuwe jeugdleden. Lees verder.

OTV fleurt verder op

Vrijwilligers maken 27 maart een prachtige
bloembak langs het gehele terras. Daar word je
toch vrolijk van? Allemaal kleur in de zomer! Lees
verder.

https://www.otv-oosterbeek.nl/nieuws/vrijdag_26_maart_bij_otv/afb0fa1a-7d44-4e0f-8e0b-a747c1863e18
https://www.otv-oosterbeek.nl/samen_delen
https://www.otv-oosterbeek.nl/samen_delen
https://www.otv-oosterbeek.nl/17_maart_2021_vriendjes_en_vriendinnetjes_dag_van_17_maart
https://www.otv-oosterbeek.nl/nieuws/otv_fleurt_verder_op/10e88f1a-168d-4405-ab3d-d6fb72be6483
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