
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Beste Leertjes,

De zomer is eindelijk volop van start gegaan! Dus ideaal tennis- en terrasweer… In deze

nieuwsbrief vinden jullie een kalender van de komende clubactiviteiten. En er is weer heel

wat te beleven! 

We wensen jullie een hele fijne (tennis)zomer, een deugddoende vakantie en hopelijk zien we

jullie snel op een van onze activiteiten of gewoon voor een fris pintje op ons terras!

Tot snel!



Clubkalender
1)22 JUNI 2021: SENIORENDUBBELDAG

Op 22 juni is er een seniorentornooi gepland. Deze dames en heren zullen elkaar

bekampen in verschillende sets tussen 11u en 15u30 en worden tijdens de middag verwend

met een heerlijke lunch.

De prijsuitreiking volgt na de laatste match.

2) 25 JUNI 2021: WIMBLEDON RETEROAVOND

Vergeet niet tijdig in te schrijven (deadline maandag 21 juni a.s.) voor de Wimbledon-

avond van vrijdag 25 juni: Supertiebreak met ‘No let no add’

Je kan individueel inschrijven en iedereen is welkom!

 

Aangepaste hapjes en drankjes aanwezig. Hopelijk ook mooi verklede Wimbledonners

aanwezig.

De prijzen worden uitgedeeld aan de meet.

 

Allen op post om 19u!



3) 3 JULI 2021: GOODWILLDAG

Er moeten nog heel wat 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 bij Anki (anki.leemans@telenet.be) . Check

eerst of er nog plaats is op je gewenst uur. Profiteer van dit voordeel: geen

planningsstress én een extra speelbeurt.

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

broodjes) en een drankje, waaronder de overheerlijke goodwillcocktail.

  

Aansluitend organiseert onze cateringploeg een GEZELLIG ETENTJE, waarop iedereen

welkom is. Inschrijven kan in de chalet of mailen naar tleer@telenet.be

Aan hen die gedurende de dag een goodwillmatch speelden, wordt een gratis cocktail als

aperitief aangeboden.

4) 9 JULI 2021: LADIESNIGHT 'A TOUCH OF PINK'

Alle dames welkom om 19u in ‘a touch of pink’ tennisoutfit voor een ongetwijfelde

onvergetelijke ladiestennisnight. Aangepaste drankjes en hapjes aanwezig, alsook een

mystery guest. Be there! 

Inschrijven kan via het formulier dat zal uithangen op het bord in de chalet!

  

 



5) 6 AUGUSTUS 2021: FOR CHIC MEN ONLY

 Op 6 augustus om 19u worden alle heren verwacht in chique tenniskleding om in een

aangepast kader een avondje zichzelf te kunnen zijn. Aangepaste hapjes en drankjes

aanwezig. Vrouwen niet.

Vergeet je niet in te schrijven via het formulier dat uithangt op het bord in de chalet!

6) 23 JUNI 2021 T.E.M 1 AUGUSTUS 2021: OPEN TORNOOI 'T LEER

Hoogtepunt van het seizoen is uiteraard ons eigen open tornooi.

Je kan je ervoor inschrijven op : https://tennisvlaanderen.be/inschrijven-tornooi

 

We kozen dit jaar voor volgende reeksen :

 

https://tennisvlaanderen.be/inschrijven-tornooi


Kurt Heuten 

Carla Dorssemont

Nicolas Vervliet

Tom Smeets

Tom Vingerhoets

Bart Lux

Laurence Sneyers

Deze reeksen geven aan elk lid van ’t Leer, ongeacht zijn of haar klassement, de kans om

deel te nemen aan dit toptornooi.

We leggen wel een beperking op: max. 2 deelnames per persoon. We willen graag de kans

geven aan genoeg anderen om zich ook in te schrijven.

 

Vanzelfsprekend is deze tornooiweek meer dan tennis alleen. Vanaf vrijdagavond wordt

er elke dag een menu aangeboden. Daarbovenop kan je gedurende de hele dag tot aan

sluitingsuur genieten van een lekker hapje bij je verfrissend drankje.

 

Dit alles kan natuurlijk enkel gerealiseerd worden met vele helpende handen, op alle

gebied. Indien je graag wil helpen, dan kan je dit noteren op de planning die in de chalet

ligt of je kan een mailtje sturen naar Marc (marc.velghe@skynet.be) of via berichtje of

telefoontje (0497483135). Je mag je voorkeur voor werk (toog/keuken) doorgeven. Je kan

zelf beslissen welk moment je het beste past en hoeft zeker geen hele week te helpen! Alle

beetjes helpen.

We verwelkomen ook heel graag nieuwe leden in onze keuken of achter de toog. Je wordt

wegwijs gemaakt door ervaren helpers! 

Alvast al heel erg bedankt aan alle helpende handen! 

SUPPORTERS:

 

Ook op andere clubs worden er vanaf nu tornooien gespeeld waaraan regelmatig Leertjes

deelnemen. Via Facebook en Instagram zal je kunnen volgen waar je voor onze

clubgenoten kan gaan supporteren! 

Ook via deze weg willen we met veel trots en een grote dankbaarheid onze sponsors aan

jullie voorstellen:

Aan al onze sponsors: een hele dikke merci!

Indien je zelf ook interesse zou hebben in een sponsorabonnement dan kan je gewoon een

mailtje sturen naar tleer@telenet.be.

Gino Naegels

Hans Eynikel

Kim Dias

Christian Keunen 

Marc Velghe

Ken Snoeks 
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