13 augustus 2014
Beste,
De zomervakantie zit er weer op. Langzaamaan beginnen we aan het laatste stukje zomerseizoen.

Herinnering Jeugdtennisclinic tijdens Molentoernooi
Midden in de vakantie (van 11 t/m 17 augustus) wordt er op ons tennispark een tennistoernooi
gehouden. Tijdens dit ‘Molentoernooi’ komen niet alleen tennissers uit omliggende dorpen, maar ook
van ver naar ons park om tenniswedstrijden te spelen. De hele week zijn er mooie wedstrijden te
bekijken. Kom met pap en mam maar eens kijken in deze week. Misschien doen ze ook wel mee met dit
toernooi!
Op zaterdag 16 augustus willen we jullie ook een beetje laten proeven aan dit toernooi. We hebben de
trainers van onze club gevraagd of ze voor jullie een tennis-clinic willen verzorgen. Deze clinic is niet
alleen voor de oudere/gevorderde jeugdleden, maar ook voor de jongere/beginnende leden. Zij kunnen
deze middag op een leuke manier tennisspelletjes spelen. We hopen natuurlijk dat er veel jeugdleden
mee komen doen.
Het programma duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Geef je even op door een mailtje te sturen naar: m.reijnen@vodafonevast.nl

Hervatten trainingen volgens rooster
We pakken de laatste trainingen weer op vanaf maandag 25 augustus volgens onderstaand schema bij
Anouk Nelis (06-15222754)
Resterende lessen (incl. Inhaallessen) zijn:
Maandag 16:00 - 18:00 uur > 25/08 - 01/09 - 08/09 - 15/09
Dinsdag 16:00 - 22:00 uur > 26/08 - 02/09 - 09/09 - 16/09
Donderdag 16:00 - 22:15 uur > 28/08 - 04/09 - 11/09
Vrijdag 16:00 - 18:00 uur > 29/08 - 05/09 - 12/09

Opgave wintertraining
Omdat wij beschikken over smashcourtbanen, kunnen wij zomer en winter doortennissen. Dat
betekent dat we ook wintertraining aan gaan bieden voor degene die dit willen. Deze zullen wederom
door TTA verzorgd worden. In de bijlage vinden jullie alle informatie. Deze trainingen zijn niet
“verplicht” en zitten ook niet in de contributie verwerkt. Echter zijn zeer prijsvriendelijk omdat we
beschikken over onze eigen accommodatie.
Geef je snel op via volgende link: http://www.ttacademy.nl/inschrijfformulier-junioren-tv-napoleon/

Of via het inschrijfformulier in de bijlage.
Tot gauw!
Jeugdcommissie TV Napoleon.

