ZAKELIJK TENNIS
Sporten is in deze tijd zeer belangrijk! Gezond blijven, conditie opbouwen en tegelijk op een sportieve
manier leren samenwerken met collega’s. Tennis leent zich als sport heel goed om te leren
communiceren wat zeer belangrijk is voor de daadwerkelijke praktijksituatie binnen het bedrijfsleven
of vereniging.
Uit onderzoek is ook gebleken dat niet alleen het ziekteverzuim daalt, maar dat sport ook een positief
effect heeft op de prestaties en betrokkenheid van medewerkers.
Oftewel een gezonde medewerker loont!
Tennispark ’t Hooghe Dorp biedt diverse mogelijkheden; van een uur trainen tot een dag-vullend
programma met aansluitend bijvoorbeeld een heerlijke barbecue!
Baanhuur
Een baan huren en zelf spelen kan natuurlijk ook, vraag naar onze voordelige tarieven.
Training / Tennisclinic
Op ons park zijn verschillende tennisscholen aanwezig die ieder op eigen wijze groepen les kunnen
geven. U kunt kiezen voor wekelijkse lessen met kleinere groepen of gezamenlijk een middag/dag
een tennisclinic met alle collega’s. Dit kan zowel met beginnende als gevorderde tennissers.
Toernooi
Wij hebben in de loop van de jaren een grote ervaring opgebouwd om een gezellig toernooi te
organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een dubbeltoernooi zijn met na afloop een echte prijsuitreiking voor
de winnaars!
Bedrijventoernooi
Dit jaar staat het bedrijventoernooi weer op de planning. Wilt u zich alvast inschrijven? Dat kan, u
krijgt dan de exacte data zo snel mogelijk toegestuurd.
Borrel, BBQ of diner
De dag gezellig afsluiten met een borrel met hapjes of een goede maaltijd, ook dat is mogelijk.
Restaurant ’t Hooghe Water verzorgt een heerlijke BBQ of een diner naar keuze in ’t Hooghe Dorp of
naar wens op het terras langs de IJssel!
Wilt u meer informatie of een afspraak? Neem contact op via mail@hooghedorp.nl of
010 450 16 45 of kijk op www.hooghedorp.nl.
We doen u graag een mooi voorstel geheel naar uw wensen!
Met vriendelijke groet,
Martin van Delft
Tennispark ’t Hooghe Dorp / Restaurant ’t Hooghe Water
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