
Tennisvereniging Duno

Gratis Clinic
Jeugd: 

11.00-12.00
Volwassenen: 
12.30-13.30

Zondag 28 
maart bij 
TV Duno

Meld je 
uiterlijk 22 
maart aan!

Info & Aanmelding
Shanna de Cortie
s.decortie@houseoftennis.nl
06-26368685



Wil jij graag de sport beoefenen die ondanks Corona altijd* door 
kan gaan? Dan is tennis de juiste sport voor jou! Kom dit op zondag 

28 maart ervaren bij Tennisvereniging Duno.

Als ik het leuk vind, kan ik dan snel op tennisles? 
Dat kan zeker! Vanaf 29 maart beginnen de lessen van het 
zomerseizoen en in overleg kun jij dan ook starten met lessen en 
lid worden van TV Duno. 

Wat nog meer? 
Tijdens deze open dag krijg je ook informatie over tennislessen, 
jeugdactiviteiten en alle mogelijkheden speciaal voor kinderen bij 
TV Duno. Je hoeft geen tennisracket en ballen mee te nemen. 
Alleen je sportkleren is voldoende!

Tijd en Plaats:
Zondag 28 maart (jeugd) van 11:00 tot 12:00 uur.
Zondag 28 maart (senioren) van 12.30 tot 13.30 uur. 
TV Duno - W.A. Scholtenlaan 140, Doorwerth. 

Alle papa’s, mama’s, ooms, tantes, vrienden enz. zijn welkom om 
kennis te maken met tennis! Uiteraard volgens de dan geldende 
coronaregels.

Is TV Duno een leuke vereniging voor kinderen? 
Jazeker! Naast tennislessen speciaal voor kinderen, organiseert 
TV Duno ook veel activiteiten zoals het jeugdkamp, wintercircuit, 
open toernooi en een Sinterklaasfeest en nog veel meer. Ook 
doen we als club mee aan de Tenniskids competitie!

Geef je snel op voor de open dag! 
Stuur een mailtje of appje met je naam en leeftijd naar Shanna de 
Cortie: s.decortie@houseoftennis.nl / 06-26368685.

Kun je niet naar de clinic komen, maar wil je wel graag op tennis? 
Neem dan contact op met Shanna de Cortie of kijk voor meer 
informatie op www.tvduno.nl 

*Uiteraard kunnen zich situaties voordoen waardoor wegens overmacht de trainingen niet door kunnen gaan. 
Wij zullen dit ten alle tijden  duidelijk communiceren.


