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EEN NIEUW SEIZOEN IN EEN NIEUWE TENNISHAL!

Sint Pancras, 22 augustus ?OLG

Het zomert nog heerlijk, maar over een kleine 2 weken begint alweer het nieuwe
winterseizoen. Het seizoen start op maandag 5 september 2O16 en eindigt op zondag 9
aprtl2OL7. Tijdens de kerstweek van 26 december tot en met l januari wordt het
kersttoernooi gehouden.

Nieuwe tennishal

Door de brand vorig jaar moest bijna alles in de tennishal worden vervangen: verlichting (nu led),
tapijt, gordijnen, lichtkoepels, etc, U speelt dus weer in een totaal vernieuwde prachtige tennishal.

Opening Sportcomplex De Oostwal

Niet alleen de tennishal, maar ook de sporthal en vooral het sportcafé hebben grote schade
opgelopen. A.s, zaterdag 27 augustus vindt de feestelijke opening plaats van Sportcomplex De

Oostwal. Na de officiële openingshandeling om 13 uur door wethouder Jasper Nieuwenhuizen
vinden van 13.30-16.30 uur sportworkshops e.d. plaats in de spofthal en de tennishal. Vanaf 16.30
uur is het feest in het sportcafe met diverse artiesten. U bent van harte welkom op deze
openingsmiddag.

Grote korting / veel activiteiten

Voor het komende winterseizoen wordt éénmalig een korting verleend van 15o/o op de reguliere
tarieven (die sinds 2003 niet meer zijn aangepast). Maak van deze buitenkans nog meer gebruik.

Mogelijkheden zijn:

. Iedere week een vast uur huren (tarief dit seizoen al vanaf € 158);

. Een zaterdagavond huren voor uw eigen toernooi met famlilie, vrienden of collega's;

. Deelnemen aan de zondagmiddagcompetitie (DD, GD, HD). Voor informatie en inschrijving
zie www.toernooi,nl ;

. Deelnemen aan de woensdagochtend damesdubbel-competitie. Voor informatie neemt u

dan contact op met mevrouw Cokkie Vries (telefoon: 072 - 5614497, emailadres
cokkieOS@hotmail.com ) ;

. Diverse tennistrainingen volgen bij Sport Skills Tennis Academy, Sint Pancras. Voor
informatie en aanmelding: sintpancras@sportskills.nl ;

. Incidenteel een uurtje huren, telefoon: 072-564t8t7; email: soortcafedeoostwal@ziggo.nl,

Wij wensen u een sportief, plezierig en gezellig winterseizoen 2016-2017 toe.
Namens het bestuur van de S

met vriendelijke tennisgroeten,

Aad Eversdijk, Voorzitter r Verhuur


