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Nieuwe website 

Na maanden plannen, ontwerpen en bouwen is het dan eindelijk zover. 
Onze nieuwe website is live!
 
Helaas kunnen we deze mijlpaal niet samen vieren, dus pak er thuis een kopje
koffie, thee of een ander drankje bij en kijk lekker rond op de site. 

Wij realiseren ons uiteraard dat een website nooit helemaal af is. We hebben
de site uitvoerig getest, maar mocht je toch nog tegen dingen aanlopen die niet
helemaal goed werken, mis je iets of heb je een compliment? We horen het
graag!  En het kan natuurlijk altijd mooier, daarom zijn wij nog flink op zoek
naar mooi beeldmateriaal om één en ander verder te verfraaien. Mocht iemand
goede foto’s (jpg) of een leuk filmpje hebben dat geschikt is voor de site, stuur
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goede foto’s (jpg) of een leuk filmpje hebben dat geschikt is voor de site, stuur
dit dan naar info@tchardenberg.nl. Dan kijken wij wat voor moois we nog toe
kunnen voegen.

Kies je Sport gaat op 17 maart van start

Kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6 van de basisschool kunnen vanaf 17 maart
gratis kennismaken met tennis. Wij bieden als club 3 gratis tennistrainingen
aan. Heb jij of ken jij kinderen in deze leeftijd die het leuk lijken om mee te
doen? Aanmelden kan vanaf vandaag op de website gewoonactief.nl van de
gemeente.

https://www.gewoonactief.nl/kom-je-ook-tennissen

Jeugd Clubkampioenschappen

BEKIJK DE NIEUWE WEBSITE
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14 t/m 17 april.. Zet deze data alvast in je agenda!
We zijn voorzichtig begonnen met de organisatie van de
clubkampioenschappen voor de jeugd! Weliswaar zonder publiek, maar dat
maakt de strijd niet makkelijker. Dus blijf onze social media kanalen volgen, we
houden je graag op de hoogte!

Renewaball

Vanaf aankomende week vind je een Renewaball Collectioncontainer bij ons op
het park. We zijn 1 van de eerste 100 tennisparken die meedoet aan het
recyclen van ballen! Dus stop vanaf nu al je oude tennisballen in deze
container en zorg mee voor beter milieu. Hoe het werkt? Dit en veel meer
interessante info en weetjes vind je op: https://www.renewaball.com/
 

Padelcompetitie

We hopen dat er in de maand juni weer volop padel kan worden gespeeld want
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We hopen dat er in de maand juni weer volop padel kan worden gespeeld want
dan begint de Padelcompetitie. Er staan vier speeldagen gepland in juni en één
in juli. Je kan meedoen op de vrijdagavond, zaterdag of zondag competitie. De
competitie is genderneutraal dus er kan in alle samenstellingen worden
gespeeld. Nog niet zoveel padel ervaring? Er wordt gespeeld in verschillende
klassen dus zowel de beginner als de gevorderde padel speler zal een leuke
partij kunnen spelen. Een team bestaat uit minimaal vier spelers. In elke
competitie worden 4 partijen gespeeld om 2 gewonnen sets. Ter promotie kun
je tijdelijk gratis deelnemen aan de competitie en krijg je de ballen ook nog van
ons!

Meld hier je aan!
 

Zomertraining – tennis & padel

Heb jij zin om nog beter te leren tennissen of padellen? Dit is het moment om je
aan te melden voor training. Heb jij vragen of wil jij je aanmelden? Neem dan
contact op met Paul Meijerink (Vechtdal Tennis) bellen of appen via 06-
21914535 of per mail info@vechtdaltennis.nl
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Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Geef het aan ons door!
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