
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Liefste Leertjes,

De zomer staat voor de deur en we zijn er helemaal klaar voor! Er staan weer heel wat

leuke activiteiten op het programma met als hoogtepunt ons Open tornooi! In deze

nieuwsbrief vinden jullie alle informatie hieromtrent. We hebben jullie nodig als spelers,

vrijwilligers, eters en drinkers...

Geniet allemaal van jullie vakantie en de zomer en we hopen jullie heel snel en veel te

zien op ’t Leer! 

Groetjes,

Het bestuur



AGENDA
OPEN TORNOOI: 29 JULI - 7 AUGUSTUS

Hoogtepunt van het seizoen is uiteraard ons eigen open dubbeltornooi dat plaatsvindt

vanaf 29 juli t.e.m. 7 augustus.

Je kan je ervoor inschrijven op : 

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=91446

We kozen net zoals vorig jaar voor volgende reeksen :

 

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 ook aan

spelers van andere clubs de mogelijkheid geven om zich in te schrijven. Het is immers een

‘open’ tornooi.

Vanzelfsprekend houdt deze tornooiweek meer in dan tennis alleen : vanaf zaterdag

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.

Net zoals andere jaren hebben wij tijdens het open tornooi een heel aantal helpers nodig:

achter de toog, in de keuken en vanaf dit jaar ook in onze cocktailbar(details volgen).

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-GLAS-2022.pdf


AGENDA

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

laatste op 21 juli aanstaande.

Prijs: 150 euro

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

1993 8344 met vermelding jeugdstage en naam

Voor alle niveaus

groepjes van 4

2 uur les gedurende 4 weekavonden

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

laatste op 1 augustus aanstaande.

Prijs: 90 euro

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

1993 8344 met vermelding stage volwassenen en naam.

We hebben een DIGITALE WERKPLANNING aangemaakt die we tot 16 juli online zetten.

De bedoeling is dat jullie er jullie NAAM EN VOORNAAM op vermelden . Dat kan

uiteraard (en zou heel fijn zijn) op verschillende dagen en/op verschillende plaatsen.

Jullie kunnen dit doen door op de link te klikken en dan jullie naam in te vullen. Op die

manier kies je zelf wanneer en met wie je werkt. Heb je jouw naam op een moment gezet

waarop je (blijkt later) moet spelen, dan vinden we wel een oplossing! Geen ervaring,

maar wel zin om eens te helpen: geen probleem, er zijn steeds ervaren mensen in de buurt.

Doen dus! We zijn jullie heel erg dankbaar en het wordt sowieso superleuk!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Lg6PyY7lfrZPtyYIylHY9VNOKcsH04O/edit?

usp=sharing&o uid=116483191987146966221&rtpof=true&sd=true

JEUGDSTAGE: 8 AUGUSTUS - 12 AUGUSTUS

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.

Prijzen en inschrijving :

AVONDSTAGE VOOR VOLWASSENEN: 22 AUGUSTUS - 25 AUGUSTUS

Prijzen en inschrijving: 



APERITIEFTORNOOI VOOR VOLWASSENEN LESNEMERS: 

26 AUGUSUTUS VANAF 18H

Alle leden die deelnamen aan groepslessen en/of avondstage worden van harte

uitgenodigd op dit evenement.

We organiseren een avondtornooitje dubbelen tussen alle lesnemers, drankje en hapje

nooit veraf. Inschrijven is de boodschap en dit bij anki.leemans@telenet.be ten laatste op

15 augustus 2022.

RED FLAMES OP TV IN DE CHALET
Diversiteit dragen we hoog in het vaandel.... De Red Flames gaan naar het EK in het

Verenigd Koninkrijk. En dat wordt live uitgezonden. De matchen zullen we ook in de

chalet op het scherm uitzenden met de nodige randanimatie. Dus kom maar af en kijk

mee naar de poulewedstrijden van onze Red Flames.

Zondag 10 juli om 18 uur : België – Ijsland 
Donderdag 14 juli om 21 uur : Frankrijk – België 
Maandag 18 juli om 21 uur : België - Italië


