
Bezoekadres
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4903 RA Oosterhout

OTC De Warande kent een rijke historie als eerste tennisclub 
van Oosterhout. De exacte oprichtingsdatum is een goed 
bewaard geheim. De archieven van een Oosterhouts Weekblad 
getuigen van een eerste tennistoernooi in de zomer van 1941 
op:  ‘mooie banen verfraaid en gezelliger gemaakt door den 
aanleg van een aardig clubhuis met terras…’

Ruim 70 jaar later doen we nog steeds recht aan onze 
uitstraling. Met gepaste trots bieden we onze gasten (spelers 
en relaties) een verzorgd en goed gefaciliteerd tennispark in 
een groene omgeving. We beschikken over elf smashcourt 
banen, een sfeervol clubhuis met terras dat perfect zicht geeft 
op spannende wedstrijden tennis.

We zien je graag een keer langskomen!

   Wij zijn OTC De Warande    Wij zijn op zoek naar jou



Omdat het lekker is om bezig te zijn met je sport in een mooie 
groenrijke omgeving!

Omdat tennis een spelletje is dat je kan beoefenen wanneer het 
jou uitkomt , het hele jaar door!

Omdat er allerlei activiteiten en toernooien georganiseerd 
worden,
voor jong en oud, zowel recreatief als wedstrijdgericht!

Omdat er een toss avond is waaraan je kan deelnemen zonder 
dat je iemand kent en dat aan het eind van de avond niet meer 
het geval is !

Omdat er competitie gespeeld wordt op allerlei niveaus zodat het 
leuk is om aan mee te doen maar ook om naar te komen kijken!

Omdat we een heel mooi gezellig clubhuis hebben met een 
goede bar- en keukenvoorziening om nog even lekker na te 
genieten na het sporten!

Omdat er twee tennisscholen aanwezig zijn die voor jong en oud, 
voor beginner of gevorderde elk op hun eigen manier jou tot 
plezier en/of prestatie weten te bewegen!

Vier maanden lang uitproberen of een lidmaatschap bij OTC 
De Warande iets voor je is. Je kunt onbeperkt vrij tennissen 
of les nemen bij één van de tennisscholen of bijvoorbeeld 
meedoen met de toss op maandagavond.

Kosten :  Senior                  € 50,-
  Junior 13 jr en ouder      € 25,-           
  Junior t/m 12 jr         € 15,-

Mocht je je hobby gevonden hebben kun je volledig lid 
worden.

Vol lidmaatschap :   senior                      €  173,-
       junior 13 jr en ouder        €  93,-
       junior t/m 12 jr                 €  64,-  
Inschrijfgeld: senior € 25,-  overig € 15,- 
(max € 50,-per huishouden)
Voor gezinskorting ga naar de website.

AARZEL NIET EN MELD JE AAN 

ga naar de website www.otcdewarande.nl  of
mail naar  ledenadministratie@otcdewarande.nl of 
bel   06-13649332

  Waarom OTC De Warande?    Introductielidmaatschap
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