
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Dag Leertjes,

Met deze nieuwsbrief willen jullie een beetje warm maken voor het nieuwe tennisseizoen.

Ondertussen lopen de inschrijvingen voor het zomerseizoen vlotjes binnen. Indien je dit

nog niet gedaan hebt, haast je snel naar de app of website van Tennis Vlaanderen om je

inschrijving in orde te maken. Tot en met maandag 28 februari hebben jullie voorrang.

Vanaf 1 maart worden de inschrijvingen opengesteld voor iedereen... 

Jullie vinden verder in deze nieuwsbrief informatie over de tennisschool, de lessen,

zomerstages en enkele zeker niet te missen data! 😊

Hopelijk tot heel binnenkort!

Groetjes



Kalender

Zaterdag 5 maart vanaf 9u: klusdag

Op deze dag maken we alles in en rond de terreinen klaar voor de opening van ons

seizoen. Alle handen zijn meer dan welkom. Vele handen maken licht werk en we maken

het zeker en vast gezellig! 

Zaterdag 19 maart vanaf 9u: poetsdag

Deze zaterdag maken we alles in en rond de chalet weer spic en span! Jullie zijn allemaal

van harte welkom om alles te doen blinken 😊

Zondag 3 april: opening van het nieuwe tennisseizoen

Meer info volgt in onze volgende nieuwsbrief maar we starten om 11u met een lekkere

brunch. Om 13u mogen jullie de tennisracket bovenhalen voor de LeerAwards en we

eindigen op een gezellige Leerse manier! Houd die dag maar vrij 😊

Zaterdag 25 juni: galabal

Dit jaar vieren we het 10-jarig bestaan van TC ’t Leer. Dit laten we zeker niet

onopgemerkt voorbij gaan. Op zaterdag 25 juni houden we daarom een groot galabal. Meer

info volgt, maar houd de avond gewoon vrij! Dit wil je niet missen...



Tennisschool T Leer

Ze is samengesteld uit ervaren en enthousiaste lesgevers die zowel onze kinderen als

de volwassenen van beginner tot (zeer) gevorderd  op maat lessen zullen geven, dit

alles onder leiding van Lennert Van der Wee. 

Het aanbod bestaat uit groepslessen, stages en privélessen.

Wie lessen wil volgen moet lid zijn van ‘t Leer. Info en prijzen hiervan zijn te vinden

op onze website (lidmaatschap).

De prijzen van de groepslessen en stages kan je ook vinden op onze website

(tennisschool).

Algemene info en inschrijving : bij Lennert Van der Wee, tel : 0498594016,

lennertvanderwee@gmail.com

Bij de opening van het tennisseizoen op 3 april zullen de trainers aanwezig zijn voor

inlichtingen en inschrijvingen. 

Graag inschrijven voor de groepslessen ten laatste op 10 april 2022.

Lennert Van der Wee    (kinderen en volwassenen)

Stijn Van der Wee        (volwassenen)

Enio Jeurissen              (kinderen en volwassenen)

Emilie Wyckmans         (volwassenen)

Peter Bombeeck           (volwassenen)

Bart Vergauwe             (kinderen)

Bram Stas                    (kinderen)

Met enige trots kan het bestuur jullie de gloednieuwe tennisschool voorstellen.

Tennisschool ‘t Leer:

Het trainersteam bestaat vanaf dit seizoen uit :   

Met de filosofie in het achterhoofd dat wij veel belang hechten aan een gezonde mix van

competitie en fun op onze club, zullen er vanaf dit seizoen, naast de traditionele lessen

ook tornooitjes voor de kinderen onderling, en voor ouders én kinderen georganiseerd

worden. De volwassenen  worden na hun lessenreeks uitgenodigd voor een heus

aperitieftornooi tussen alle lesnemers. Data hiervan zullen afhangen van de

weersomstandigheden tijdens de lessenreeks.
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De groepslessen gaan door op woensdagnamiddag en worden gegeven door Bram en Bart.

Indien er voldoende interesse is kan hiervan  afgeweken worden en kan een les ook plaatsvinden op

vrijdag 16u (Bram) of zaterdag 9u.(Lennert en/of Enio).

Na de 8 weken les wordt er een tornooitje gespeeld tussen alle deelnemers, rekening houdend met

leeftijd en niveau. Data hiervan zijn afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de lessenreeks.

Deelname aan Kidstourtornooien en jeugdinterclub zullen gestimuleerd en opgevolgd worden.

Op woensdagnamiddag zal de chalet geopend zijn zodat de ouders met een lekker drankje  hun kroost

vanop het terras kunnen gadeslaan.

Lessenreeks wit, blauw en rood : 55 euro

Lessenreeks oranje en groen : 65 euro

Schrijf in bij Lennert Van der Wee : lennertvanderwee@gmail.com

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer BE55 9531 1993 8344 met

vermelding ‘Kidstennis + naam kind + kleur’.    

Privélessen worden ook aangeboden. 

WAT BETEKENT DIT CONCREET

Kinderen:

1.     Groepslessen Kinderen :  vanaf 20 april 2022, gedurende 8 weken.

De tennisschool volgt de ontwikkeling van het Kidstennis en biedt volgende kleuren aan : 

Prijzen en inschrijving : 
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·Gedurende heel de week van 10u t.e.m. 16u bieden we de kinderen vanaf 4 jaar op recreatief en voor wie het

wil op competitief vlak 4u tennisles aan per dag en 1u omnisportactiviteiten.

Inschrijven en info bij : Lennert Van der Wee : lennertvanderwee@gmail.com

Prijs : 150 euro

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer BE55 9531 1993 8344 met

vermelding jeugdstage en naam

Er worden groepslessen georganiseerd voor alle niveaus in groepjesvan 4, en dit gedurende 8 weken. 

Start week van 20 april 2022.

Op het einde van de lessenreeks wordt een heus aperitieftornooi georganiseerd tussen alle lesnemers. Datum

zal afhangen van de weersomstandigheden tijdens de lessenreeks.

Inschrijven en info bij : Lennert Van der Wee .

Prijs : 75 euro

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer BE55 9531 1993 8344 met

vermelding groepsles volwassenen, naam, dag en uur.

Voor alle niveau's, in groepjes van 4

Start 18 t.e.m. 22 juli 2022

OF start 22 t.e.m. 27 augustus 2022

Inschrijven en info bij: Lennert Van der Wee

Prijs: 90 euro

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving op ons rekeningnummer BE55 9531 1993 8344 met

vermelding stage volwassenen, naam, week en uur. 

·Af te spreken met een tennisleraar naar keuze.

2.     Stages jeugd: van 8 augustus t.e.m. 12 augustus 2022 

Prijzen en inschrijving :

Volwassenen:

1 . Groepslessen volwassenen: Start week van 20 april 2022

Prijzen en inschrijving : 

2. Avondstage: 2h les gedurende 4 weekavonden 

Data:

Prijzen en inschrijving:

3.  Privéles :

mailto:lennertvanderwee@gmail.com

