
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Beste Leertjes,

De herfst is in het land, de winter komt eraan en helaas betekent dit ook dat ons

tennisseizoen op zijn einde loopt… 

We kijken terug op een geslaagd tennisseizoen met heel veel leuke tennisactiviteiten en

fijne aftertennismomenten. Het was niet altijd evident met alle coronamaatregelen, maar

jullie hebben dat allemaal fantastisch gedaan, waarvoor onze oprechte dank!

Momenteel zijn we al volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe tennisseizoen en

alles wat erbij komt kijken. Laat ons zeker weten als jullie feedback, tips en tricks hebben.. 

In deze nieuwsbrief vinden jullie meer informatie over de mogelijkheid om volgend jaar

competitie te spelen, de klusdag om onze club winterklaar te maken, de officiële sluiting,…

Jammer genoeg moeten we jullie ook laten weten dat het Kerstcafé dit jaar niet kan

doorgaan o.w.v. de huidige Coronacijfers. 

We wensen jullie alvast hele fijne, gezellige en vooral gezonde feestdagen! 

Tot binnenkort!



Belangrijke data

Opruimdag: zaterdag 4 december van 9u tot 12u

Op deze dag wordt alles opgeruimd en de tuin winterklaar gemaakt, zodat we volgende

lente weer kunnen genieten van onze superleuke club! Iedereen is van harte welkom om

even te komen helpen!  We proberen het gezellig te maken en vele handen maken licht

werk! ;-)

Kerstcafé: 17 december wordt afgelast

Met de huidige coronacijfers lijkt het ons geen goed idee om het Kerstcafé te organiseren.

We kijken alvast heel erg uit naar de editie van 2022! 

Inschrijving competitie 2022

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE COMPETITIEVE LEERTJES

 

Het bestuur is volop bezig met de voorbereiding van het seizoen 2022 en dit zeker ook wat

betreft het competitieve luik.

De verschillende competitievormen waaraan wordt deelgenomen door spelers van ’t Leer

zijn: de voorjaarsinterclub, Zuiderkempen en de (nieuwe) najaarsinterclub.

De verschillende ploegen en hun kapiteins kan je terugvinden op de website van ’t Leer.

 

Beperkt als we zijn met onze 3 terreinen, hebben we niet heel veel marge voor nieuwe

ploegen in de voorjaarsinterclub en Zuiderkempen..

Toch willen we proberen zoveel mogelijk spelers de kans geven deel te nemen. De

bestaande ploegen krijgen uiteraard voorrang.



--> ·Ben je al lid van een voorjaarsinterclubploeg of Zuiderkempenploeg en heb je zin om

opnieuw deel te nemen? 

Schrijf je dan snel terug in. (zie bijlage)

Speel je ook (weer) graag mee in een tweede competitie? Schrijf je hiervoor individueel of

per ploeg in. Afhankelijk van het aantal nieuwelingen, beschikbare terreinen en keuze

van reeks kan hieraan gevolg gegeven worden. 

De najaarsinterclub is nieuw. Hiervoor kan je je als nieuwe ploeg of als individu

inschrijven. Let wel, ook hier krijgen nieuwelingen voorrang.

We kunnen op dit moment geen garanties geven, maar wie weet..

--> Ben je nog geen lid van een voorjaarsinterclubploeg of Zuiderkempenploeg en zegt jou

dat wel iets? 

Check eerst eens de bestaande ploegen op de website van ’t Leer, informeer je over de

verschillende mogelijkheden, contacteer een kapitein, ..

Geef je naam door(zie bijlage) en wie weet kan je als reserve bij een bestaande ploeg

terecht, dit in samenspraak met de ploeg, of wie weet kan er zelfs een totaal nieuwe ploeg

samengesteld worden. 

De najaarsinterclub is helemaal nieuw. Hiervoor kan je je als nieuwe ploeg inschrijven of

als individu. (zie bijlage)

VUL ALLEN BIJGEVOEGD DOCUMENT IN EN MAIL TERUG NAAR

anki.leemans@telenet.be ten laatste op 6 december aanstaande

 

Heb je nog een vraag, is iets onduidelijk ?

Aarzel niet en contacteer ons.

 

mailto:anki.leemans@telenet.be

