
ACTIVITEITEN VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN 
 

Winter 2018-2019  
 
 
 

KidsToer @Tennis 2000  , 3-12j 
Op zaterdag 3 november organiseren we een leuke KidsToer op onze club. 
 Multimove 10u-12u Coördinatiespeeltuin 
 Blauw  10u-12u Coördinatie en poulewedstrijden 
 Rood 10u-12u Poulewedstrijden 
 Oranje 13u-15u Poulewedstrijden 
 Groen 15u30-17u30 Poulewedstrijden 

Inschrijven via het infobord in het clubhuis of via www.tennisvlaanderen.be  KidsToer Tennis 2000 

Sint-Maarten komt ook dit jaar naar Tennis 2000 
Zaterdag 10 november om 13u30 (tot 15u30) komt de Sint naar de club. Ook voor zusjes, 
broertjes en vriendjes wil hij graag tijd maken. Wel inschrijven aan het clubbord als je komt. 

Competitiestage Kerstvakantie: woe 26 tem zat 29 dec (max. 12 inschrijvingen) 
We starten elke stagedag om 9u en eindigen om 15u   
In combinatie met Ethias Tour, incl inschrijvingsgeld, vervoer heen en terug en tornooibegeleiding. 
Prijs leden: € 138 (*)  Prijs niet-leden (incl verzekering en lidgeld):  € 168 (*)  

(*) - € 10 bij betaling vóór 1 dec. 
Mogelijkheid tot warm middagmaal. 

Kerststage Tennis & Fun: woe 2 tem zat 5 jan  (3-16j, van minitennis tot maxitennis) 
We starten elke stagedag om 9u en eindigen om 16u. Er is toezicht van 8u15 tot 17u. 
Prijs leden: € 118 (*)  Prijs niet-leden (incl verzekering en lidgeld): € 148 (*)  

(*) - € 10 bij betaling vóór 1 dec. 
Mogelijkheid tot warm middagmaal. 

Samen klinken op het nieuwe jaar  
Op zondag 6 januari om 11u30 (tot 13u) is iedereen, met familie en vrienden, van harte 
welkom in het clubhuis tijdens onze Nieuwjaarsdrink. 
Op voorhand inschrijven is niet nodig, gewoon langskomen. 

Pastafestijn (door Evenemententeam, tvv AED-toestel) 
Zaterdag 30 maart kan je vanaf 18u genieten van lekkere pasta (3 soorten) met keuze uit 
meerdere sauzen (ook vegetarisch).  
De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van een AED-toestel, een warm initiatief van het 
Evenemententeam. 
Inschrijven kan aan de bar (vanaf half februari) of via mail naar info@tennis2000.be   

Blijf up-to-date! 
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