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Word jij het nieuwe gezicht van De Match? 

Na ruim 10 jaar heeft de familie Eggengoor bij ons aangegeven te stoppen als
uitbater van onze horeca. Daarmee zal Marco De Match gaan verlaten. Hij gaat
een nieuwe uitdaging aan als chef-kok bij camping de Kleine Wolf in Ommen.
Dit vinden we erg jammer, we willen Marco hierbij erg bedanken voor alle
jaren! 

Lijkt het jou een mooie uitdaging om het nieuwe gezicht van De Match te
worden en het beheer over te nemen? Neem dan gerust contact met
Jacobine Tinselboer of Rob Landstra op via voorzitter@tchardenberg.nl en/of
sponsor@tchardenberg.nl.

We gaan graag met je in gesprek om eventuele mogelijkheden te bespreken.
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Save the date: Algemene ledenvergadering 

Aanstaande 17 maart is het zover: de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Alle leden zijn vanzelfsprekend welkom op de avond. Zet deze datum alvast
in je agenda, meer informatie zal spoedig volgen. 
 

Nieuwe verlichting tennishal

Afgelopen december is er een nieuwe LED lijnverlichting gemonteerd in de
tennishal. De oude verlichting gaf het helaas steeds meer op en moest worden
vervangen. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond, de technische
installatie ontbreekt nog en de fabriek heeft wat leveringsproblemen. Houd
onze socials in de gaten; hier laten we weten wanneer we volledig operationeel
zijn. 



Er komen weer klusdagen aan! 

Ook dit jaar willen we jullie weer vragen om ons te helpen om het tennispark
weer helemaal spik én span te krijgen. In 2021 waren we met een flinke groep
wat zorgde voor veel gezelligheid en resultaat.

Deze dagen geven nét even dat kleine beetje extra aandacht aan het werk dat
de klus/onderhoudsgroep doet goed kan gebruiken. Het gaat hier om twee
verschillende dagen, op zaterdag 26 maart en 02 april. 

Aanvang: 09:30 uur tot uiterlijk 12:30 uur. Uiteraard hebben we koffie/thee en
soep/broodjes. Kom je ons ook helpen? 

Geef je dan op via de mail naar sponsor@tpchardenberg.nl of via whatsapp
(06-20971699) bij Rob Landstra. 

Heb jij de mooie TPC club-hoodie al? 

Deze actie is een groot succes, waar we met zijn allen heel erg blij mee zijn. Dit
is één van de reden dat we de club-hoodie nu ook beschikbaar stellen via:

https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=906257e0cd&e=beadde08ce


is één van de reden dat we de club-hoodie nu ook beschikbaar stellen via:
https://www.merchandise.nu/collections/tpc-hardenberg

Had je er al één besteld, maar is deze nog niet geleverd en ben je ook niet
onlangs gebeld door Eelco, stuur dan even een berichtje naar
voorzitter@tchardenberg.nl en je hoort zo snel mogelijk van ons!
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