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INDELING ZOMERTRAININGEN
Nog even en dan gaan we weer verder met de zomertrainingen.
De maandag- en dinsdagtrainingen starten in de week van 27 maart.
De donderdagtraining begint een week later op 6 april. We hebben bij de
indeling zoveel mogelijk rekening proberen te houden met ieders wensen.
(foto Jean Swagers: jeugdgroep donderdag 16.30 uur)

MEER INFO

OPEN DAG: WIN EEN GLOEDNIEUW RACKET
Ook dit jaar starten we het tennisseizoen met een open dag
op zaterdag 1 april van 10:00 tot 12.30 uur. Neem zoveel mogelijk vrienden
en vriendinnen mee en laat ze kennismaken met de tennissport.
Er is zelfs een gloednieuw racket te winnen! Verzin een leuke 1 april grap
die tijdens de open dag praktisch uitvoerbaar is en mail hem naar
jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.
MEER INFO

ZWEMMEN EN AQUASPELEN
Op vrijdag 26 mei ligt er in Heythuysen een waterspeeltoestel in het
zwembad. Een mooi moment om met alle jeugdleden te gaan zwemmen.
Eerst eten we om 17 uur met z’n allen frietjes in de kantine en daarna
vertrekken we om 18 uur richting Heythuysen. We verwachten
rond 21.30 uur weer terug op de club te zijn.
Gratis voor alle jeugdleden dus zet snel in jullie agenda!
ZOMERTOERNOOIEN IN DE REGIO
Vind je het leuk om deze zomer wat extra te oefenen tegen
leeftijdsgenoten? Keuze genoeg in de regio! We hebben een aantal rood,
oranje, groen en grootveldtoernooien voor jullie op een rijtje gezet.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD ENKEL
Van 12 tot en met 18 juni zijn de jeugd clubkampioenschappen enkelspel.
Er wordt gespeeld in alle spelsoorten (rood, oranje, groen en grootveld).
Meer informatie volgt maar de data kunnen alvast in de agenda.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Tot en met 26 maart 2017 mogen leden van Rabobank Peel, Maas en
Leudal in totaal 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete club, waarvan
maximaal 2 op dezelfde club. Het aantal stemmen op onze club bepaalt het
bedrag dat TV Napoleon uit de Rabobank clubkas ontvangt. Natuurlijk
fantastisch als jij en jouw familie, vrienden en kennissen hun stem
aan TV Napoleon geven. Elke stem is geld waard!
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