
 
 
Beste leden, 
 
Na de zomervakantie zet TOEG de turbo erop! Als kick off hebben we een 
prachtdag in petto, niet alleen voor onze leden, maar voor iedereen die het 
wil meemaken!  

 
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2020 
→ RESERVEER DIE DATUM ALVAST VOOR TOEG!! 
 
De dag staat bol van de activiteiten voor jong en oud - en in de middag verwelkomen we ook graag 
alle tennisfans, die nog géén lid zijn. Een Open Dag in een geheel nieuw jasje! 
 
Jeugd 
We starten de dag om 10.00 uur met een clubtraining voor onze jeugdtalenten. Er zullen wedstrijden 
worden gespeeld volgens competitiereglement en ieder jeugdlid mag een introducee meenemen. 
Behalve tennis, tennis en tennis staat er ook nog een lekkere lunch op het programma. En… leuker 
wordt het niet: er zijn géén kosten aan verbonden! 
 
Open Dag 
De Open Dag start officieel om 13.00 uur en we 
kunnen alvast verklappen dat we een sportspreker 
van grote klasse in ons midden zullen hebben: Henk 
Angenent, winnaar van de laatste Elfstedentocht! 
(https://youtu.be/MrZBtC3ByWw) Schaatsen en 
tennis, bijna hetzelfde ;-) nou ja, in sportief opzicht 
doet het niet voor elkaar onder en hoe inspirerend is 
het om te luisteren naar een doorzetter pur sang?! 
 
Senioren 
In de middag worden er timed-tie-breakwedstrijden georganiseerd voor de senioren en kan er 
genoten worden van een lekker hapje en een dorstlessend drankje! 
 
Hoger niveau 
Er zijn op deze dag super-intro-acties voor nieuwe leden, de kleintjes kunnen weer stuiteren op een 
spectaculair springkussen, de clubtrainers zijn aanwezig om het tennislevel naar een (nóg) hoger 
niveau te brengen… kortom, jullie willen dit niet missen!! 
 
Aanmelden clubtraining en timed-tie-break 
Laat ons alvast weten dat je erbij bent! Aanmelden voor de training en short-games kan via dit e-
mailadres: info@toeg.nl. 
 
Voor nu wensen we iedereen alvast een heerlijke zomervakantie en graag zien we jullie ALLEMAAL 
op zaterdag 29 augustus! 
 
Tot dan!! 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur 
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