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Cindy en Liesbeth spelen 
tennis op de enige gravelbaan 
van hun club. Ze spelen 5 sets 

en toch winnen ze er elk 3. 
Hoe kan dit? 
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Kleurplaat 

 

 

  

Voorwoord 

 
Ben jij 17 jaar of jonger en ben je op zoek naar iets leuks om samen met je leeftijd 
genoten te doen. Doe dan mee met onze activiteiten. Je hoeft geen lid te zijn of in het 
bezit te zijn van een racket. Het enige wat je dient te doen is je aan te melden via onze 
website, www.tpvmaasdriel.nl/jeugdagenda. Alle activiteiten zijn gratis en ook voor een 
drankje wordt gezorgd. Trek wel een sportieve outfit en een stel sportschoenen met 
een platte zool aan. De activiteiten starten op de aangegeven tijd, dus zorg dat je een 
kwartier voor aanvang aanwezig bent en meld je af als je verhinderd bent. Afmelden 
kan ook via de aangegeven website. Alle activiteiten staan beschreven verderop in het 
boekje en op onze website. Als je het leuk lijkt om mee te doen vraag dan wel even 
toestemming aan je ouders zodat ze weten waar je bent. Ben je erbij? Leuk we zien je 
graag verschijnen samen met je vrienden, want deze zijn uiteraard ook welkom. 
Vergeet niet dat ze zich ook aan dienen te melden. 
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Programma 
jeugdactiviteiten 

8 mei 2022 (10.00-12.00) 

Tennis en padel experience met Tom Kreemers voor zowel beginners als meer 
ervaren spelers. 

26 juni 2022 (10.00-12.00) 

Spannend! We gaan een leuke en spannende speurtocht doen. Ga je mee?  
Laat je verrassen en verras ons. 

17 juli 2022 (10.00-12.00) 

Kermis een feest voor alle kinderen, daarom organiseren we deze dag allerlei 
sportieve activiteiten bij ons op de club. 

27 (13.00 uur) & 28 augustus 2022 (10.00 uur) 

Een weekend bij ons op de vereniging. We starten het weekend met het spel 
“levend stratego” waarna we samen lekker wat gaan eten (frietjes!!!). In de avond 
is er een bingo waar allerlei leuke prijzen te winnen zijn en daarna sluiten we de 
avond af met leuke muziek welke voorzien wordt door een DJ. Na al het feesten 
blijven we met zijn allen overnachten in het clubhuis. In de ochtend gaan we weer 
vroeg uit de veren om het weekend gezellig samen af te sluiten met een ontbijtje. 

  

11 september 2022 (10.00-12.00) 

Tennis en padel activiteiten. 

 

29 oktober 2022 (19.00-22.00) 

Spannend! Durf jij mee te gaan met de spooktocht? Dit is de jaarlijks terugkerende 
spooktocht van Kerkdriel. Kom gezellig naar onze vereniging om te starten bij ons op 
de club en verken ons dorp tijdens Halloween. 

 

27 november 2022 (09.30-11.30) 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Sinterklaas komt langs.  
Kom jij ook? 

 

17 december 2022 (19.00-22.00) 

Glow in the dark tennis bij ons op de club en een afsluitingsfeest met DJ. 
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