
Van: communicatie@tpchardenberg.nl
Onderwerp: TPC Hardenberg Nieuwsbrief

Datum: 4 december 2022 om 17:35
Aan:

Blinde kopie: gerdiesmit@gmail.com, marloesroerdink88@gmail.com, connie.haen@delta.nl, marcel.haen@delta.nl,
markvdhof@hotmail.com, irisschimmel@hotmail.com

Van de voorzitter..

We zitten al weer volop in de decembermaand: Sinterklaas heeft in
samenwerking met Vechtdaltennis onze kinderen een hele leuke middag
bezorgd en wij als vereniging zijn ons aan het opmaken voor het Zandstuve
Wintertoernooi! Altijd een bijzonder gezellig evenement in de laatste weken van
december. Heb je je nog niet opgegeven, doe dat dan direct nog even!

Zoals jullie wellicht hebben kunnen lezen zijn wij druk bezig geweest met de
buiten banen (tennis en padel), om de problemen die er zijn (bobbelingen,
krimpen banen) en daarmee het spelbederf op te lossen. Na vele reparaties is
de conclusie dat vervolg reparaties niet meer voldoende zullen helpen en dat
de banen vervangen moeten worden. Wij hebben hierover met de leverancier
en de Gemeente overleg gevoerd en besloten is om tot vervanging van alle
banen (tennis- en padel) over te gaan. Deze vervanging zal begin volgend jaar
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banen (tennis- en padel) over te gaan. Deze vervanging zal begin volgend jaar
– grotendeels onder de garantieregeling – plaatsvinden, waarbij de Gemeente
ook een financiële bijdrage levert voor de helft van de kosten: daar zijn wij heel
blij mee!
Ik wens jullie allen hele fijne feestdagen toe en hoop jullie met het Zandstuve
toernooi, maar ook daarna op of rond de banen te zien!

Jacobine Wiechers-Tinselboer

Kampeerdorp de Zandstuve Open Wintertoernooi

TPC Hardenberg organiseert na 2 jaar afwezigheid weer het "Kampeerdorp de
Zandstuve Open Wintertoernooi" van 16 december tot en met 30 december. Jij
doet toch ook mee?
De inschrijvingsmogelijkheid hiervoor staat nog open op www.toernooi.nl. Wees
er snel bij!

 

Kampeerdorp de Zandstuve Open Wintertoernooi KIDS
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Kampeerdorp de Zandstuve Open Wintertoernooi KIDS

In de eerste week van 2023 wordt van 2 januari tot en met 6 januari het
"Kampeerdorp de Zandstuve Kids Open Wintertoernooi" voor de jeugd
georganiseerd door TPC Hardenberg.
Inschrijving is nu mogelijk, maar wacht niet te lang. Ga naar www.toernooi.nl.

 

Vechtstede Notarissen Indoor ClubKampioenschappen Sr.

TPC Hardenberg organiseert in de weekenden van vrijdag 27 januari tot en met
zondag 29 januari en vrijdag 3 februari tot en met zaterdag 4 februari de
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zondag 29 januari en vrijdag 3 februari tot en met zaterdag 4 februari de
"Vechtstede Notarissen Indoor Clubkampioenschappen" voor de senioren. We
hopen dat iedereen mee doet en strijdt voor deze felbegeerde titel. 
De inschrijvingsmogelijkheid hiervoor staat al open op www.toernooi.nl.

Inschrijven voorjaarscompetitie

Vanaf nu kun jij je inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2023!
Het volledige aanbod (zowel landelijke als regionale competities) en officiële
speeldata zijn als bijlage aan deze mail toegevoegd.
 
Je kunt je team inschrijven tot en met zondag 1 januari 2023.
 
Bestaande teams kunnen zich inschrijven door deze mail te beantwoorden, met
het emailadres competitie@tpchardenberg.nl op de cc.
Nieuwe teams worden verzocht zich in te schrijven d.m.v. het inschrijfformulier
op de website:
De inschrijfvolgorde die wij hanteren voor alle teams: Op volgorde van
inschrijving!
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Mocht je geen team hebben, dan kun je je altijd individueel inschrijven.
We zullen dan proberen om een nieuw team te maken, of je toe te voegen aan
een bestaand team.

Vragen? Stel ze aan competitie@tpchardenberg.nl. 

Nieuwe banen voor TPCH

Sinds 2020 ondervindt de club hinder van oneffenheden in de toplagen van de
banen. Door krimp werd de toplaag op sommige plekken omhoog geduwd. De
leverancier heeft steeds geprobeerd met reparaties de problemen op te lossen,
maar de problemen komen steeds weer terug.
De banen liggen op ons park vanaf 2016 en hebben normaliter een levensduur
van 10 tot 15 jaar. De leverancier wil alle toplagen van de 10 tennisbanen en 2
padelbanen vervangen en neemt hiervoor een groot deel voor zijn rekening. De
vereniging heeft geen rekening gehouden met deze vroegtijdige vervanging en
is daarom erg blij dat de Gemeente tevens een gedeelte hiervan subsidieert.

In 2023 zullen dan ook alle banen vervangen worden. 
Dit zal per 2 banen geschieden en duurt één week (per twee banen). Het
streven is dat ten tijde van de start van de voorjaarscompetitie alles vervangen
is. 

Nieuwe leden - WELKOM
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Wij zijn super blij met de vele aanmeldingen van nieuwe leden: allemaal van
harte welkom!
Hopelijk kunnen jullie de weg vinden naar ons park om te tennissen, padellen
en voor de gezelligheid in de Match. In het voorjaar zullen wij als vereniging
speciaal voor de nieuwe leden een activiteit organiseren: Hou in deze de
berichtgeving in de gaten!
Voor de senioren biedt de vereniging via Vechtdal Tennis jullie de mogelijkheid
om gratis kennis te laten maken met tennis of padeltraining (t.w.v. 7 trainingen
o.b.v. groep van 8 pers.).
Vraag Vechtdal Tennis naar de mogelijkheden via: 
Paul Meijerink 0621914535 / www.vechtdaltennis.nl

Nieuwe toegangsysteem

Onlangs hebben we geïnvesteerd in een nieuw toegang systeem bij TPC
Hardenberg zodat ons park nog toegankelijker maar tegelijk ook beter
afsluitbaar wordt.
Dit nieuwe systeem sluit naadloos aan op het afhang en lichtsysteem van de
KNLTB. Het hek en de deur zijn te openen met je nieuwe KNLTB pas die voor
je klaar ligt in Sportcafé de Match bij onze Jan en Marly.

Op de pas staan verder geen gegevens, die staan in de KNLTB Club app waar
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je ook de baan mee reserveert. Je pas is gekoppeld aan de ledenadministratie
van de KNLTB en geeft je toegang zolang je lid bent.
Haal je nieuwe pas op bij De Match en stop deze in je tennis of padeltas
want deze heb je nodig voor:

Licht aan en uit doen
Toegang tot de tennishal
 Toilet en kleedkamer gebruik. 

Terugblik Jeugd feestjes

Op 19 november jl. werd er voor alle jeugdleden het lustrumfeest
georganiseerd. Met hulp van een DJ en glow-in-the-dark tennis werd het 1
groot FEEST!  We kijken terug op een leuke en geslaagde avond! Het filmpje
met een terugblik kan helaas hier niet getoond worden, maar vind je op onze
socials. 

Daarnaast was het bij rood en oranje afgelopen woensdag feest
De Pieten zijn bij de training langs geweest
Balletje slaan, de schoorsteen vullen met pakjes
en naar huis gaan met een letter en pepernoten in zakjes!  

	

	

	



TOT OP ONS PARK ! 

Hoofdsponsor TPC Hardenberg
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Ons e-mailadres is:
communicatie@tpchardenberg.nl

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