
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1             10  februari 2023 

Beste leden Tennissers, 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar! We beginnen bescheiden maar hopen 

hier dit jaar nog veel mooie en interessante artikelen te plaatsen. 

 

• Aanmelden voor lessen 

Tennisles voor volwassenen is gelukkig weer mogelijk! Dit jaar zal Arjen Huttema de 

tennislessen verzorgen. De prijs is zoals gewoonlijk afhankelijk van de groepsgrootte 

voor één lesuur per week:  

4 personen per groep 40 euro per maand. 
6 personen per groep 32 euro per maand. 
8 personen per groep 24 euro per maand. 
Privé les 40 euro per uur of 20 euro per half uur! 
 
We starten op 3 April, de lestijden zijn in afwachting van het aantal inschrijvingen. 
Dat laten we u zo snel mogelijk weten!  

Aanmeldformulier kunt u aanvragen bij yvonnebaasmiedema@gmail.com 

A.U.B. voor 26 maart aanmelden!                                          

  Groetjes Yvonne Baas 

 

• Jeugdsponsoractie bij Poiesz 
 
In de week van maandag 13 februari t/m zaterdag 18 
februari heeft Poiesz supermarkt weer de Jeugd 
sponsorkliks actie. Bij je aankopen krijgt je munten die je in 
de buis van onze tennisvereniging kunt gooien. Het aantal 
munten in de buis bepaalt het sponsorbedrag voor onze 
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tennisjeugd! Op zaterdag 18 februari is er van 10:00 tot 15:00 uur een 
aantrekkelijke extra aanbieding: er staan een aantal van onze junioren in de winkel 
lekkere gevulde koeken te verkopen waarbij je extra munten krijgt, en jij ons dus 
meer munten kunt doneren.  Doen!! 
 
 
 
 
 

• Voorjaarsklussen op ons park 
Op de eerste drie zaterdagochtenden in maart gaan we weer de banen en clubhuis 
gereed maken voor het nieuwe seizoen! Te weten: zaterdagmorgen 4, 11 en 18 
maart. De tweede dag, 11 maart is tevens een door het Oranje Fonds gesponsorde 
NL Doet activiteit! 
 
 

Vele handen maken licht werk, dus we zien jullie 
graag daarbij aanwezig. We nemen tussendoor 
tijd voor een gezellig bakje koffie en er is soep 
met een broodje na afloop. We hebben diverse 
klussen op ons programma staan, altijd wel iets 
wat je past. 
 
Meldt je nu al aan via 

opgavetennis@outlook.com. dan reserveren we 
vast een lekkere koek voor jou! Ook zonder 
reservering ben je van harte welkom. 
 
Is dit voor jou niet een geschikt tijdstip, geef dan 
je alternatieven aan via bovenstaande link. 
Mogelijk dat we in de week ook je hulp kunnen 
gebruiken.   
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