
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Allerliefste Leertjes,

1000X DANKJEWEL voor jullie hulp, aanwezigheid en lach tijdens ons open tornooi!

Dankzij jullie was het dit jaar een topeditie, zowel op het veld, in de chalet, cocktailbar en

keuken! Wat hebben we genoten! Jullie zijn allemaal toppers! Dankjewel dat jullie in het

Leerteam zitten.

De zomer is ondertussen halfweg en we hebben nog heel wat activiteiten in petto. Verder

in deze nieuwsbrief vinden jullie de kalender.

Maar het belangrijkste voor al onze vrijwilligers: save the date 22 oktober voor ons

vrijwilligersfeest!

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

zien op ’t Leer!

Groetjes, 

Het bestuur



AGENDA
VRIJDAG 19 AUGUSTUS - VANAF 19H

Na de geslaagde en supergezellige thema-avonden voor de dames en de heren, organiseren

we nu een spetterende DUBBEL GEMENGD AVOND !

Thema: de boerderij. Breng 5 eurootjes mee, dan zorgen wij voor een aangepast drankje

en dito hapje. Uiteraard is er ook nu weer een prijs voorzien voor de best verklede

deelnemer!

Snel inschrijven dus op het blad in de chalet of via mail naar Anki:

anki.leemans@telenet.be 

Je hoeft niet als ‘koppel’ in te schrijven, individuele inschrijvingen matchen we aan de

hand van outfit en /of tennisniveau ;-)



AGENDA
VRIJDAG 26 AUGUSTUS - APERITIEF TORNOOI 

We verwelkomen alle deelnemers van de volwassenen-stage én de volwassenen die dit

seizoen les hebben gevolgd. Wie zich nog niet inschreef: dit kan nog tot en met 23

augustus bij Anki: anki.leemans@telenet.be .

Deze avond kunnen jullie die nieuwe technieken en tips toepassen en uitproberen in een

mini tornooi.

Om 17u bieden we jullie een fris aperitiefje aan, om 18u beginnen de eerste matchkes.

Ondertussen bereiden we een heerlijke paella ! OLE !! (Te verorberen tussen je matchen

door)

Deze leerrijke en smakelijke avond voor slechts 10 euro ! (de avond zelf te betalen)

VRIJDAG 2 SEPTEMBER - OMNISPORT AVOND - VANAF 19H

Dé ideale gelegenheid om naast jouw tennistalent ook jouw andere

sportieve skills te tonen!

Enio dompelt je onder in verschillende sporttakken. Als de bliksem inschrijven dus bij

Enio:

enio.jeurissen@gmail.com of op het blad in de chalet.

Plezier verzekerd !

 



AGENDA
DONDERDAG 22 SEPTEMBER - LEER+DAG - VAN 10H-16H

Een nieuwe poging om een Leer+ dag te organiseren!

Vorig jaar werd het vooral een (superleuk!) pingpong tornooi vanwege de regen, begin dit

jaar waren de meeste Leerplussers volop actief in de Beker Claus competitie.

Belofte maakt schuld! Alle 60-plussers van onze club worden bij deze uitgenodigd op een

heus dubbeltornooi, en dit voor élk niveau!

‘s Middags voorzien we een drankje en een lunch, voor slechts 10 eurootjes per persoon. 

Inschrijven dus!! Graag vóór maandag 19 september bij Anki: anki.leemans@telenet.be

LADDERCOMPETITIE 

Er hebben zich al heel wat verschuivingen voorgedaan op onze ladders! SUPER !!

Denk er wel aan dat op zaterdag 1 oktober de enige echte winnaar van de laddercompetitie

zal gehuldigd worden !! Uiteraard zowel bij de dames als bij de heren! Dus aarzel niet om

nog wat deelnemers uit te dagen!

ZATERGDAG 1 OKTOBER - FINALES GOODWILL

Begin alvast af te spreken want binnen 5 weken sluiten we de goodwill competitie af!

Jullie uitslagen moeten uiterlijk maandag 26 september on-line doorgegeven worden aan

Anki (anki.leemans@telenet.be ) of ingevuld zijn op de bladen in de chalet.

Verdere info voor deze finaledag volgt nog.

VARIA

Liefste Leertjes, mogen we jullie nog eens vragen om tijdig na te kijken wanneer jullie

aan de beurt zijn om te tappen, zodat jullie/wij tijd voldoende hebben om een eventuele

vervanger op te trommelen! Heel erg bedankt voor jullie hulp!


