
Van: TPC Hardenberg communicatie@tchardenberg.nl
Onderwerp: TPC Hardenberg Nieuwsbrief Oktober

Datum: 20 oktober 2021 om 21:20
Aan: communicatie@tchardenberg.nl

De eerste TPC Hardenberg nieuwsbrief! 

Wist je dat dit de eerste nieuwsbrief is vanuit ons nieuwe naam TPC
Hardenberg. 
Vanaf nu af aan zul je dit logo steeds vaker gaan zien op ons park en in al onze
uitingen. Zo kunnen we er allemaal rustig aan wennen ;) 

Hoodies TPC Hardenberg
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Afgelopen zaterdag zijn de eerste hoodies uitgegeven en nog geen uurtje later
werden de eerste al gespot op ons park. Geweldig dat iedereen zo enthousiast
is! 

De Hoodies kunnen dit jaar nog voor deze prijs besteld worden bij de Match. 
Hoodies voor de jeugdleden zijn €10,00
Voor de seniorleden €20,00

Mooie bijkomstigheid: Onze hoofdsponsor Vericon stort voor elk verkochte
hoodie €7,50 in de clubkas! 

Auto Combi VechtdalCup

TPC Hardenberg nodigt je van harte uit om mee te spelen met de Auto Combi
Vechtdalcup.
Dit jaar wordt de Auto Combi Vechtdalcup georganiseerd op 6 - 7 en 13 - 14
november.

Bij de Vechtdalcup tennissen we als TPC Hardenberg tegen andere
verenigingen uit de regio, TV Gramsbergen, TV Slagharen, DTC Dedemsvaart,
TV Kloosterhaar, TC Ommen en DLTC Gerner. Wij zouden het ontzettend leuk
vinden als jij je samen met je dubbelpartner opgeeft om deze weekenden mee
te doen. 



Mocht je geen dubbelpartner hebben mag je ook individueel aanmelden dan
proberen we een partner voor je te vinden. We gaan natuurlijk voor de Cup,
maar plezier en gezelligheid zijn ook zeker belangrijk.

De volgende categorieën worden gespeeld: DD 5/6, DD 7/8, HD 5/6, HD 7/8,
GD 5/6 en GD 7/8. Er worden dus alleen dubbelwedstrijden gespeeld.

TPC Hardenberg doet mee in alle categorieën. Het overzicht van de
wedstrijden vind je hier en geef bij opgave even aan wanneer je kunt spelen.
Dan gaan wij kijken of we je dan kunnen indelen daarvan krijg je dan reactie
terug.

Meedoen kan vanaf 16 jaar. Voor vragen/info en opgave: mail naar
tenniszaken@tchardenberg.nl

Schrijf je snel in en breng je teamgenoten ook op de hoogte! De inschrijving
sluit na dinsdag 26 Oktober!

Zandstuve Wintertoernooi

Stuufhoiii! Dit jaar staan we, na een jaar wachten, weer te popelen om het
Zandstuve Wintertoernooi te organiseren. 

Het toernooi is onderverdeeld in Jeugd en Senioren. De datums voor het
toernooi zijn bekend: 

https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=bf669b8d61&e=beadde08ce


Jeugd: 27 dec t/m 7 jan 2022 | Inschrijving is gestart en sluit 17 december
23:59 - Klik hier om je in te schrijven

Senioren: 13 dec t/m 30 dec | Inschrijving is gestart en sluit 3 december 23:59 -
Klik hier om je in te schrijven

Kun je niet wachten en wil je zekerder zijn van je plekje, geef je dan nu alvast
op! 

Lustrumfeest voor de Jeugd 

De feestcommissie is druk bezig om een spetterend lustrum feest te
organiseren voor onze jeugdleden. Wat we gaan doen gaan we nog niet
verklappen.. 

Binnenkort volgt een "save the date"

De allereerste TPC Hardenberg Padel Competitie!
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Op 24 en 31 oktober én 7 en 14 november start de allereerste TPC Hardenberg
padel competitie. Deze wordt georganiseerd voor leden en niet-leden van onze
vereniging. 

Starttijden vanaf 10:00 uur
Aanmelden kan in de A of B categorie (dames en mannen spelen door
elkaar) 
Na de inschrijfdatum zal de planning worden gemaakt en gepubliceerd
met de speeltijden.
Een dag verhinderd is geen probleem
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden kan via tenniszaken@tchardenberg.nl of via deze link

Aktie PLUS: Spaar je club gezond

Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvangen alle Plus
klanten een sponsorpunt bij elke 10 euro aan boodschappen en bij
geselecteerde actieproducten.
Op de actiesite plus.nl/sponsorpunten kunnen alle deelnemende clubs en
verenigingen (=per winkel) bekeken worden én kunnen de sponsorpunten aan
de clubs worden geschonken. Deze site staat live vanaf 1 september 2021.

We zouden het supertof vinden als jij met je boodschappen onze clubkas spekt!
 

De vrijwilligersavond komt eraan! 
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De vrijwilligersavond komt eraan! 

Voor de vrijwilligers onder ons zijn we achter de schermen druk bezig om iets
leuks te organiseren om jullie te bedanken voor de inzet. 

Heb jij nou ook zo’n zin een vrijwilligersfeestje? TPC Hardenberg is continue op
zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons te ondersteunen met allerlei verschillende
activiteiten en evenementen. 

Hoofdsponsor TPC Hardenberg
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Copyright © 2021 - TC Hardenberg 

Ons e-mailadres is:
communicatie@tchardenberg.nl

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