
VERENA PODT
06-16870408

verenapodt@gmail.com

WIM GOOS
06-51646491

wimgoos@telfort.nl

TENNISSCHOOL - HAL
WWW.WIMGOOS.NL

INDOORINDOOR
3 MND.3 MND.
€ 79,-79,-

OUTDOOROUTDOOR
3 MND.3 MND.
€ 49,-49,-

3 maanden onbeperkt tennissen en 2 lessen gegeven door gecertificeerde tennisleraren 
 
1 november t/m 31 januari: outdoor €49,- / indoor €79,-   Gratis tennispas voor 3 maanden 
1 november t/m 31 januari: outdoor €39,- / indoor €59,-   baanreservering via de knltb clubapp  
1 november t/m 31 januari: outdoor €29,- / indoor €39,-   knltb clubapp - Wim Goos 
 
Opgave via wimgoos@telfort.nl of 06-51646491 
 
 

WINTER CHALLENGE 
November  |  December |  Januari 

 
TC HELLENDOORN – TENNISHAL NIJVERDAL 



Wil jij graag fit blijven in de winter? Dan dagen wij jou uit voor 
de Winter Challenge. De Winter Challenge is een tijdelijk 
lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je een aantal maanden 
vrij kunt tennissen. Ontdek hoe leuk tennis is en doe mee aan 
de Winter Challenge!

De Winter Challenge bij TC Hellendoorn en Tennishal Nijverdal bestaat uit:

• Een lidmaatschap voor de maanden november, december en januari om 
vrij te tennissen wanneer het jou uitkomt;

• 2 tennislessen onder begeleiding van een gecertificeerde leraar;
• 1 november t/m 31 januari: outdoor €49,- / indoor €79,-
• 1 december t/m 31 januari: outdoor €39,- / indoor €59,-
• : outdoor €29,- / indoor €39,-
• De lessen worden verzorgd op de zaterdagochtend en worden gegeven 

door Wim Goos of Verena Podt

Tennissen op onze vereniging en in de Tennishal gebeurt onder 
professionele begeleiding en volgens de richtlijnen van het RIVM 
en de KNLTB.

Aanmelden
Ben jij enthousiast geworden? 
Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met Tennisschool 
Wim Goos via 06-51646491 of wimgoos@telfort.nl

Wil jij graag fit blijven in de winter? Dan dagen wij jou uit voor 
de Winter Challenge. De Winter Challenge is een tijdelijk 
lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je een aantal maanden 
vrij kunt tennissen. Ontdek hoe leuk tennis is en doe mee aan 
de Winter Challenge!

De Winter Challenge bij TC Hellendoorn en Tennishal Nijverdal bestaat uit:

• Een lidmaatschap voor de maanden november, december en januari om 
vrij te tennissen wanneer het jou uitkomt;

• 2 tennislessen onder begeleiding van een gecertificeerde leraar;
• 1jhfjhgfgdfsrthghh,jm¶ be t/m 31 januari: outdoor €49,- / indoor €79,-
• 1 december t/m 31 januari: outdoor €39,- / indoor €59,-
• 1 november t/m 31 januari: outdoor €29,- / indoor €39,-
• De lessen worden verzorgd op de zaterdagochtend en worden gegeven 

door Wim Goos of Verena Podt

Tennissen op onze vereniging en in de Tennishal gebeurt onder 
professionele begeleiding en volgens de richtlijnen van het RIVM 
en de KNLTB.

Aanmelden
Ben jij enthousiast geworden? 
Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met Tennisschool 
Wim Goos via 06-51646491 of wimgoos@telfort.nlNaam:

Adres:

P.C. + Woonplaats:

Tel.:     geboortedatum:

E-mail:
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Deze actie is 
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niet-clubleden!
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