
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Dag Leertjes,

Het zomertennisseizoen loopt nu helaas echt wel op zijn laatste pootjes... Jullie kunnen

nog tennissen tot en met vrijdag 4 november, de lichten mogen nog aan, maar er zal geen

toogdienst meer zijn. Echter niet getreurd, we organiseren nog enkele leuke activiteiten

waarop jullie allemaal heel erg welkom zijn. Tijdens deze activiteiten kunnen we dan

terugblikken op ons fantastisch afgelopen seizoen en alweer vooruit kijken naar het

komende... 

We willen jullie allemaal nog eens heel erg bedanken om er zo’n geweldig fijn seizoen van

te maken, zowel op als naast de terreinen! Jullie zijn fantastisch!

In deze nieuwsbrief vinden jullie data en wat meer info over de Klusjesdag, het Praatcafé,

het Kerstcafé en de Winterwandeling.. Houd jullie agenda maar bij de hand! 

Hopelijk tot binnenkort!

Groetjes, 

Het bestuur



Kalender

Buitenkranen en sproeisysteem aflaten 

Buitenmeubilair op terras verzamelen

Netten verwijderen van de velden

Chalet opruimen

Tenniscontainer opruimen.

Buitenkeuken opruimen.

…

 

ZATERDAG 5 NOVEMBER VAN 9H-12H: KLUSDAG

Op deze voormiddag maken we onze infrastructuur winterklaar.

Alle helpende handen zijn welkom! En vele handen maken licht werk 😊

Hopelijk tot dan !

WOENSDAG 16 NOVEMBER OM 19H30

Op deze avond geeft het bestuur elk lid de mogelijkheid om samen met ons het afgelopen

seizoen te overlopen en het volgend seizoen mee richting te geven. 

Dit doet ze tijdens een praatcafé waarbij iedereen op een constructieve manier zijn/haar

mening kan geven, ideetjes en suggesties op tafel kan leggen enzovoort. Je kan uiteraard

ook een of ander engagement mee aangaan (bij een bepaald punt). Houd wel in je

achterhoofd : iets kraken is gemakkelijker dan iets op te bouwen…… In december trekt het

bestuur zich dan een ganse dag terug om volgend seizoen voor te bereiden, dus jouw

insteek is meer dan nuttig/nodig om seizoen 2022 te laten overgaan in een even

schitterend seizoen 2023.

Concreet: Het bestuur splitst zich op in 4 groepen, elk van jullie zal de mogelijk hebben

om maximum 3 groepjes te bezoeken. We werken in 3 sessies van telkens 30 minuten met

een korte pauze tussenin. Je kiest dus zelf welke groepen je tijdens de 3 sessies zal

bezoeken. 



19.30 ontvangst

20.00 sessie 1

20.30 pauze

20.40 sessie 2

21.10 pauze

21.20 sessie 3

21.50 napraten

Groep 1 Sport (o.l.v. Anki, Lennert en Leentje): hier komt alles aan bod wat echt met de

tennissport te maken heeft: beker van Lier, Tennis Vlaanderen voor- en najaarsinterclub,

Zuiderkempen, beker Claus, laddercompetitie, goodwill en tennisschool

Groep 2 Fun en socials (o.l.v. Tamara en Annick): hier komen alle randactiviteiten aan

bod: openingsweekend, clubavonden, feestjes, aankleding, communicatie van de events,

……

Groep 3 Chalet & Catering (o.l.v. Mieke en Marc): de chaletuitbating, vrijwilligerswerk,

opvang gaten in toogdienst, catering tijdensclubactiviteiten….

Groep 4 De club (o.l.v. Hilde, Sven en Kurt): bestuurlijk, financieel, infrastructuur,……

Tijdsschema :

Kom zeker af, we hebben jullie nodig om de club van en voor ons allen te maken. Je hoeft

niet te reserveren of in te schrijven. Wij zorgen voor een klein hapje en drankjes.



VRIJDAG 16 DECEMBER: KERSTCAFE VANAF 20H



ZONDAG 15 JANUARI 2023: WINTERWANDELING 14H

Naar goede gewoonte willen we ook 2023 inzetten met een moment om elkaar de beste

wensen over te brengen voor een nieuw, gezond en sportief jaar. En hoe kunnen we dat

anders dan door weer onze "verloren zondag" te organiseren, waar we zowel een stapje in

de Lintse natuur willen zetten als een moment creëren om tussen glühwijn /warme

chocomelk & appelbol & worstenbrood (of pot en pint) de beste wensen uit te wisselen.

Wil je meedoen, vergeet dat niet tijdig in te schrijven, afrekening gebeurt op de dag zelf!


