Kom jij ook kennismaken met tennis
Onderwerp: Tennissen voor iedereen die een extra duwtje nodig heeft.
Smashen, een ace slaan, bewegen, wedstrijden spelen, plezier maken met anderen, dit zijn
allemaal ingrediënten van het tennisspel. Al deze slagen en situaties kun je leren tijdens de
naschoolse lessen bij tennisvereniging Drijvers. Iedereen die een extra duwtje nodig heeft is
welkom.
Bij DTC worden momenteel nog geen lessen aangeboden voor kinderen en jongeren met een
beperking. Bij genoeg animo gaat DTC een plusgroep starten. De plusgroep is bedoeld voor
kinderen en jongeren, niet rolstoelafhankelijk, die zich primair vanwege hun gedragsbeperking,
autistisch spectrum stoornis en/of verstandelijke beperking niet kunnen meten met
leeftijdsgenootjes bij de reguliere tennislessen. VSO de Linde en Iedereen Actief willen DTC
graag ondersteunen en bij voldoende belangstelling verder helpen bij het opzetten van de
plusgroep. .
Afgelopen maand hebben de leerlingen van VSO de Linde deelgenomen aan de lessen tennis
bij tennisvereniging Drijvers. Deze lessen werden onder schooltijd aangeboden door
gymdocent Chantal Migo. De tennislessen waren een groot succes, waardoor we hier graag
een vervolg aan willen geven naschools.
Op donderdag 26 september, 3 oktober en 10 oktober is er de mogelijkheid om drie lessen
tennis te volgen na schooltijd van 14.45 uur tot 15.30 uur.
De training vindt plaats bij DTC, Platvoetsdijk 2 Deventer en wordt gegeven door gymdocent
Chantal Migo en tennistrainer Erik Annega.
Voor €2,50 per training kun je deelnemen aan de tennislessen. Ben jij geïnteresseerd in de
naschoolse tennislessen meld je dan aan en stuur een mail naar Regiocoach Salland Kees
van Hoof: k.vanhoof@sportbedrijfdeventer.nl
Leerlingen van de Linde kunnen zich via school opgeven bij Chantal Migo.
Geeft je voor 20 september 2019 op.
Heeft u nog vragen stuur een mail naar de regiocoach Salland Kees van Hoof.
Wij zien uit naar enthousiaste tennissers,
Chantal Migo, vakleerkracht bewegingsonderwijs / Combinatiefunctionaris Sport VSO de Linde,
Erik Annega tennistrainer Drijver’s TC en Kees van Hoof Regiocoach Salland aangepast
sporten.
Rolstoeltennis kan bij TC Park Braband: https://tcparkbraband.nl/rolstoeltennis/
Meer informatie over Drijver’s TC : https://www.drijverstc.nl/
Iedereen Actief is een gezamenlijk initiatief van deelnemende sportverenigingen met aangepast sport aanbod in
de regio Salland,
Deventer Sportploeg, Sallandse Sportploeg, de gemeente Deventer , Olst – Wijhe en Raalte, Sportbedrijf Raalte,
Sportbedrijf Deventer, Ut Huus ( voor welzijn sport en cultuur) en de NSGK ( Nederlandse Stichting
Gehandicapte Kind)

