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Van de voorzitter...

De lente is aangebroken en normaal gesproken staan we aan de vooravond
van de voorjaarscompetitie, maar net als vorig jaar gooit Corona roet in het
eten. Deze competitie is vooralsnog uitgesteld naar juni: laten we hopen dat we
dan toch nog wat wedstrijdjes kunnen spelen.

In Memoriam - Gerard Schimmel
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Ons bereikte het trieste bericht dat Gerard Schimmel - oud voorzitter van TV
TOGO - op 79-jarige leeftijd is overleden.
Gerard is jarenlang actief lid bij onze vereniging geweest. Zeer actief in een
heren-competitieteam op zaterdag. Bij dit team was naast sportiviteit en het
competitie-element vooral de gezelligheid dat de boventoon voerde. Gerard is
in 1986 bestuurslid geworden bij Togo.

Afscheid hoofdsponsor Specsavers

Na 4 jaar lang hoofdsponsor te zijn geweest heeft Specsavers Hardenberg
besloten te stoppen als sponsor bij TC Hardenberg.

Wij willen Jeroen Koopman hartelijk danken en nog 1 keer in het zonnetje
zetten als heuse eerste hoofdsponsor van onze mooie vereniging.

Namens TC Hardenberg bracht Theresia Hindriks een bezoek aan Jeroen en
ontving hij als blijk van waardering een attentie in de vorm van een bos
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ontving hij als blijk van waardering een attentie in de vorm van een bos
bloemen en een fles wijn.

Vechtstede Notarissen Jeugd Clubkampioenschappen

Wie gaat er dit jaar vandoor met de beker en met een jaar roem?
Nu de competitie is uitgesteld, vinden wij het een geweldig moment om te
kijken hoe goed we nu zijn geworden van al dat trainen.
Daarom organiseren wij dit voorjaar de Vechtstede
Jeugd Clubkampioenschappen van woensdag 14 april tot en met 17 april. 

We need help! 

De lente is begonnen, er wordt alweer volop genoten en gespeeld op onze
tennis- en padelbanen. Onze vrijwilligers van het Baan- en Parkonderhoud
doen al het wekelijkse onderhoud met verve, maar kunnen nu onze hulp
gebruiken. 
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Voor zaterdag 10 april en eventueel 17 april van 10:00 tot 13:00 uur zoeken we
aanpakkers.

Fotoshoot

Voor o.a. onze nieuwe website willen we erg graag een aantal mooie foto’s van
eigen leden op ons park. Hiervoor hebben we diverse modellen nodig. Lijkt het
je leuk om, al tennissend, deel te nemen aan een fotosessie? Geef je dan
hiervoor op en laat je naam achter bij communicatie@tchardenberg.nl.
We zijn voornemens om dit een keer op een zaterdag te
organiseren. Na ontvangst van alle aanmeldingen zullen we data bekend
maken.

Copyright © 2021 - TC Hardenberg 

Ons e-mailadres is:
communicatie@tchardenberg.nl

Lees verder

mailto:communicatie@tchardenberg.nl
https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=55ff8cb84e&e=beadde08ce
https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=0bb7a9f3d1&e=beadde08ce
https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=eccf132957&e=beadde08ce
https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=677afc495b&e=beadde08ce


Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Geef het aan ons door!
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