
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Dag Leertjes,

Ondertussen is het tennisseizoen al enkele maanden verder en kijken we met een positief

gevoel terug naar de eerste weken! Er is al heel veel getennist, de goodwillcompetitie is

volop bezig, we hebben al heel wat nieuwe leden zien spelen, er is een succesvolle intraclub

georganiseerd en op het terras zijn er al heel wat gezellige momenten beleefd! 

We hebben voor de komende weken weer heel wat in petto voor jullie! Zo organiseren we

een aspergesavond, clubavonden, een tweede goodwilldag en komt het Open tornooi

dichterbij... 

Meer informatie over al deze activiteiten vinden jullie verder in deze nieuwsbrief! 

We hopen jullie snel weer te zien op ‘t Leer! 



Chalet
1) NIEUWE OPENINGSUREN VANAF 9 JUNI:

 Vanaf 9 juni is onze chalet geopend tot 23u30 op weekdagen! Tappers doen toog van

18u30 tot 23u30. De laatste bestelling kan tot 23u15 doorgegeven worden.

Op zaterdag en zondag is de chalet geopend tot 22u. Je kan bestellen tot ten laatste 21u45.

In het weekend tappen twee teams: één team van 10u tot 16u, een tweede team van 16u tot

22u. 

2) VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR ONS OPEN TORNOOI:

Van vrijdag 23 juli tot en met zondag 1 augustus is er ons eigen open tornooi! Zoals elk

jaar zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de keuken en achter de toog. 

Heb je zin om dan deel te maken van ons superleuk vrijwilligersteam? 

Laat dan aan Marc of Mieke weten dat je wil helpen. Je mag je voorkeur geven over welke

dagen jou het beste passen of wat je het liefste zou doen (toog of keuken). Er is helemaal

geen ervaring vereist en je kiest hoe lang en hoeveel je wil werken! 

Aan de chalet zal ook een affiche uithangen waar je jouw naam en voorkeuren kan

invullen. Al een grote dankjewel voor jouw engagement!

3) TAPPERS GEVRAAGD:

Omdat er twee tappers per avond nodig zijn en in het weekend 4 per dag, zijn we nog

steeds op zoek naar leden die eens toog willen doen. Interesse? Laat het weten aan Marc (

0497 48 31 35) .Geen ervaring vereist, je wordt “opgeleid” indien je dit wenst! 

4) WAS- EN GLASLIJST:

Ook dit jaar is er een beurtrol opgesteld om het glas naar de glasbol te brengen en een

wasbeurtrol om de (keuken)handdoeken te wassen. Moest je niet kunnen , gelieve dan zelf

te wisselen met iemand anders. Deze beurtrol hangt in de keuken en vind je ook op onze

website: http://tleer.be/chalet/ Ook hier alvast: merci! 

5) CORONAREGELS RESPECTEREN AUB:

Mogen wij vragen om de coronamaatregelen te blijven respecteren aub. Deze staan

vermeld op alle tafels. We riskeren hoge boetes bij inbreuk op de regels. 

http://tleer.be/chalet/


Clubkalender
ASPERGESAVOND OP 12 JUNI

Op zaterdag 12 juni om 18u organiseren we een eetcafé met een overheerlijk

aspergesmenu. Uiteraard is er achteraf de mogelijkheid om de EK-wedstrijd van de Rode

Duivels tegen Rusland te volgen op onze 2 TV-schermen. 

Je kan voor dit aspergesmenu inschrijven voor woensdag 9 juni via Alex

(alex_wyckmans@hotmail.com)

 



SENIORENDAG: 22 JUNI: PLAYFOR LIFE 

Ben je een 60-plusser? Zin in een dag dubbelplezier? Kom dan af op deze seniorendag.

Je kan ook maximum 1 niet-lid uitnodigen (ook 60+) om gratis mee te komen genieten van

sport en ontspanning. Alle niveaus zijn welkom.

Deze dubbelwedstrijden worden op voorhand gepland en meegedeeld.

 

Schrijf je ten laatste in op 15 juni bij anki.leemans@telenet.be. Afhankelijk van het aantal

inschrijvingen wordt een hele dag of enkel de namiddag gedubbeld.

Info volgt snel.

RETROTENNIS: 25 JUNI VANAF 19H

 

Nacht der dubbels goes retro.

 

Vanaf 19u zijn de 2 terreinen gereserveerd voor alle retrodubbelaars. (dd,dh,dg, om het

even)

Old school rackets zijn aanwezig, voor kledij zorg je zelf.

Prijs voor het best verklede duo is voorzien! 

Inschrijven ten laatste op 17 juni bij anki.leemans@telenet.be

mailto:anki.leemans@telenet.be


TWEEDE GOODWILLDAG OP 3 JULI

Er moeten nog veel goodwillmatchen gespeeld worden en de vakantieperiode komt eraan.

Daarom organiseren we op 3 juli een tweede goodwilldag.

Dit betekent dat er tussen 10u en 18u op terrein 1 en 2 enkel voor goodwillmatchen

gereserveerd kan worden.

Begin dus al maar te plannen. Reserveren kan vanaf nu bij Anki

(anki.leemans@telenet.be). Check eerst of er nog plaats is op je gewenst uur. Eerst is

eerst.

Net zoals vorige keer kan je gedurende heel de dag genieten van een hapje (croques en

broodjes) en een drankje, waaronder de overheerlijke goodwillcocktail.

’s Avonds wordt er eten voorzien, inschrijven in chalet ten laatste op 27 juni.

OPEN TORNOOI VAN 23 JULI TOT EN MET 1 AUGUSTUS

Inschrijven voor ons eigen en andere tornooien kan via volgende link:

https://tennisvlaanderen.be/inschrijven-tornooi

EXTRA ACTIVITEITEN

Een kleine herinnering voor diegene die het gemist heeft of vergeten is. De 10-miles gaan

door! We hebben bevestiging gekregen dat de 10-Miles 2021 zeker zou doorgaan. Alleen

heeft de organisatie beslist om het dit jaar niet te laten doorgaan in april maar wel op

zondag 10 oktober 2021.  Vanuit het bestuur kwam een voorstel om op dit evenement in te

tekenen als club en mee te lopen door onze mooie koekenstad voor het goede doel.  

 

Wil je er graag bij zijn? Enige voorwaarden voor deelname zijn lid zijn van onze club en

fysiek in orde zijn. Onze lopers zullen bovendien voorzien worden van een t-shirt van de

club zodat ze herkenbaar zijn voor onze supporters.  Via een spaghetti-avond, waarvan de

datum nog moet worden vastgelegd, zouden we graag de inschrijvingskosten willen

dekken. De overschot van het opgehaalde geld zou dan naar een goed doel gaan. 

Wil je er graag bij zijn? Heb je nog vragen? Het enige dat je moet doen, is een mailtje

sturen naar Dieter.tctleer@gmail.com. Wij zorgen voor de rest!  

 

 

mailto:anki.leemans@telenet.be
mailto:Dieter.tctleer@gmail.com


Scan de QR-code en volg ons

Tag ons zeker (@tctleer) op jouw leuke foto's en verhalen 

ONDERHOUD TERREINEN:

De instructies over onze terreinen staan duidelijk vermeld op de website:

http://tleer.be/onderhoud-velden/ Je kan dit best even lezen zodat je op de hoogte bent van

wanneer je niet kan spelen (b.v. omwille van de regen) en hoe je de terreinen best kan

vegen na het spelen. Dit hangt ook op naast de veegmatten en toegangsdeuren van de

terreinen. Laten we er samen voor zorgen dat onze velden in topvorm blijven!

Volg je ons nog niet op Instagram? Geen probleem:

 

 

http://tleer.be/onderhoud-velden/

