
Nieuw: Gratis opleiding tot Tennis-Piet! 
Sinterklaas is in het land en heeft De Jager Tennis de opdracht gegeven om zo veel mogelijk Tennis-
Pieten op te leiden. Dat gaat de tennisschool doen op 25 november tussen 12.00 uur en 14.00.  
 
Jij wilt toch ook Tennis-Piet worden? Zorg dat je er bij bent voor het geval Sinterklaas persoonlijk zou 
komen controleren welke kinderen de opleiding tot Tennis-Piet hebben gehaald! 
 
Wie kan er deelnemen? 
De opleiding is speciaal voor de volgende kinderen: 

         Alle kinderen die in de kleur ROOD tennissen 

         Alle kinderen die in de kleur ORANJE tennissen 

         Kinderen t/m groep 6 van ouders die lid zijn van de vereniging 

         En alle deelnemers mogen ook nog een vriendje of vriendinnetje meenemen die geen lid is 
 
Hoe kan ik deelnemen? 
Deelname is voor iedereen gratis en wordt mogelijk gemaakt door De Jager Tennis. Maar je moet je 
wel even aanmelden. Klik HIER om je aan te melden 
 
De Sint en Piet nemen voor iedereen die zich aanmeld wat lekkers mee. Dus meld niet alleen jezelf 
maar ook je introducee aan!  
 
Waar en wanneer is het Pieten programma? 
Zaterdag 25 november wordt je verwacht op het tennispark van: 
 
L.T.C. de Gelenberg 
De Gelenberg 3 
Afferden (Gld) 
 
De Tennis-Pieten les duurt van: 
12.00-14.00uur 
 
Het eerste uur is de opleiding op de tennisbaan om te laten zien dat je met een bal kunt omgaan en 
leer je echte Pieten skills. Heb je de hele opleiding afgerond, dan krijg je een Pietendiploma zodat je 
iedereen kunt laten zien dat je een echte Tennis-Piet bent! 
 
Tijdens het tweede uur kun je binnen iets moois knutselen voor Sinterklaas. En misschien… Wanneer 
je heel hard zingt, komt Sinterklaas op bezoek en kun je hem jouw Pietendiploma laten zien!  
 
Zorg dat jij er bij bent en meld je gauw aan! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAD1q5LYL7sLfMpkoDJ0Jb9JbPcGxafpE5iU7nUKSvaeBptA/viewform?c=0&w=1

