
Goeieavond vrijwilligers, 

 

Het seizoen 2022 loopt ten einde.  Een seizoen vol sportieve hoogtepunten, 

een zeer fijne sportieve interclub tijdens het voorjaar, een zalig rustige 

zuiderkempencompetitie, een zeer leuke en geëntousiasmeerde Beker Claus, 

een nieuwe najaarsinterlcub, een geweldige goodwill en laddertornooi, mooie 

indivuele prestaties van onze speler op tornooien en federale eindrondes, 

maar vooral ook een uitstekend en fantastisch open tornooi.   

Maar niet enkel op het veld maar ook naast het veld werd er hard gewerkt….   

Een nieuwe overkoepeling van de buitenkeuken laat toe dat de frietenbakkers 

geen hinder meer hebben van doorsijpelend regenwater, de kinderen zijn 

dankbaar dat er een zeer leuke en degelijk speeltuig is gekomen.  Nieuwe 

parasols kleden het terras mooi aan.   

 

Dat dit alles slechts mogelijk is door de inzet van vele vrijwilligers, is mooi om 

te zien, een hechte groep mensen die hun schouders steken onder de werking 

van de club.  En het kan zijn door de was te doen, de glasbakken te ledigen, 

klusjes mee te helpen uitvoeren, het groen te onderhouden, de speelvelden 

mee in orde te brengen, toogdienst te doen, mee te koken en opruimen, een 

activiteit mee te organiseren,   alle inzet is even belangrijk en dat kon enkel via 

jullie, hier aanwezig. 

 

Jullie zijn het goud en het hart van onze club, jullie zijn ons grootste kapitaal.  

En jullie moeten wij vanuit het bestuur ook soigneren.  En daarom deze avond, 

een beetje mysterieus gestart, een leuke inspirerende uitnodiging, vele 

speculaties over wat en hoe en nu zijn jullie hier eindelijk….  En ja de groep 

wordt wat groot om dit op onze eigen locatie te doen, vandaar dat we zijn 

uitgeweken….. 

Wat staat er op het programma deze avond, niet echt veel, want uit ervaring 

weten we dat jullie zelf jullie feestjes orkestreren, dus bieden wij het kader…  

Wij zorgen voor hapjes, deze kan je zodadelijk buiten vinden, een toogdienst 

door de kids en aanhang van de familie Dias waar je alle drankjes van de 

drankenkaart kan vinden voor 1,2€ stuk en enkel te betalen met payconic, een 



prachtig DJ duo Nancy en Wim zal jullie zo snel mogelijk van die hoge tafel 

laten loskomen en de dansvloer laten vullen. 

En nu wil ik ook nog een het bestuur bedanken, onze 2de seizoen zit erop, we 

beginnen zo een beetje over te schakelen op een degelijke kruissnelheid.  9 

gedreven mensen die het onderste uit de kan halen om zowel sportief als non-

sportief elke vrijwilliger en elk lid te helpen hun fantaschtische hobby Tennis te 

kunnen spelen in het geweldigste en leukste kader met name TC ’t Leer. 

Mag is voor jullie allemaal een daverend applaus. 

 

Maar nog even wat data: 

Het tennisseizoen sluit definitief zijn deuren op zaterdag 5 november, dan 

ruimen we alles op, bergen de netten op en maken onze stal winterklaar. Dus 

wees paraat van 9 tot 12. 

Op woensdagavond 16 november organiseren we voor de eerste keer een 

praatcafé, een nieuwe manier om iedereen samen met het bestuur creatief 

bezig te zijn om de werking te verbeteren. Heel interactief en constructief.   

En dan op vrijdag 16 december komen de dames van de zuiderkempenploeg 

Ilse op het voorplan met hun geweldig ambiance kerstcafé. 

En dan even overschakelen naar 2023, op zondag 15 januari, organiseren de 

zuiderkempen mannen van de ploeg Alex hun Verloren Zondag, een 

winterwandeling met winterse versnaperingen. 

 

En dan nu na veel te veel woorden, overgaan naar de daden! 

 

DJ’s geef er een lap op en dit tot echt waar 3 uur deze nacht. 

 

Nen dikke kus ! 

Kurt  

 


