
Tennis 2000, activiteiten en info Winter 2016-2017 

   

 

Stages jeugd:  4 dagen, telkens 9u-16u ( middagpauze 12u-13u ) ; toezicht van 8u15 tot 17u;    

 Prijs leden: € 118      Niet-leden: + € 20      Bij betaling 3 weken voor aanvang: - € 10 

Herfstvakantie:  ma 31/10, woe 2/11, do 3/11, vrij 4/11 

Kerstvakantie:  di 27/12, woe 28/12, do 29/12, vrij 30/12 

Krokusvakantie:  di 28/2, woe 1/3, do 2/3, vrij 3/3 

 

Vrije winteruren:   

 Overdag: ma/di/woe/do/vrij tussen 9u en 16u 

 Ma 16u, 17u, 18u, 22u     Di 16u, 17u, 22u     Woe 22u     Do 16u, 17u, 22u     Vrij 16u, 17u, 22u 

 Zat 9u, 12u, 15u, 16u, 17u         Zo 8u30, 12u, 13u, 14u, 15u, 16u, 17u 

   Interesse?   0495 30 00 91, Alain        alain.van.den.nest@tennis2000.be 

 

KidsToer op Tennis 2000:  zat 29 oktober, 10u (Wit/Blauw/Rood), 13u (Oranje), 15u30 (Groen)    

    Voor jeugd van 4 tot 12 jaar, van Wit tot Groen.    Inschrijven:  www.tennis2000.be -> KidsToer 

 

Geen tennisles:   -     zat 29 okt  t/m vrij 4 nov (Herfstvakantie) 

- vrij 9 dec  t/m do 15 dec  (examenweek)  

- zat 24 dec t/m vrij 6 jan (Kerstvakantie)  

- zat 14 t/m do 19 jan (examenweek)  

- vrij 24 febr t/m vrij 3 maart (Krokusvakantie) 

  Laatste lesdag van het winterseizoen: zo 26 maart  

 

Gratis terreinreservatie voor iedereen die winterles volgt (vraag je terreinpas aan): 

  Jeugd: week 9u-16u (excl licht € 1,60-) ( speciaal tarief zondag 13u-17u: € 8,- ) 

  Volwassenen: week 9u-16u, 22u-23u (excl licht € 1,60-)  ( zondag 13u-17u: € 8,- ) 

 

Belotting: iedereen ( ook niet-leden ) welkom;    elke 2de vrijdag van de maand om 20u:  

 14 okt, 11 nov, 9 dec, 13 jan, 10 feb, 10 maart, 14 april  

 

Nieuwjaarsreceptie: zondag 8 jan, 11u30-13u, voor alle zomer- en winterleden. 

 

Interclub volwassenen: inschrijven kan vanaf december via de inschrijvingslijsten aan het Clubbord  

- Interclubvergadering: zondag 29 januari:   - 10u: alle Damesreeksen ; 

   - 11u: alle Herenreeksen ; 

  Overleggen en vastleggen praktische punten.  

 - Interclubtraining: zaterdag 1 april, van 14u tot 17u, staan de indoorterreinen gratis ter  

       beschikking van de interclubploegen (+briefing IC-kalender). Inschrijven aan het Clubbord. 

Wil je ook tussendoor, op een zaterdagavond van 18u tot 19u30, met je ploeg es dubbelen tegen 

een andere interclubploeg van Tennis 2000, geef dan een seintje aan Alain, 0495 3000 91 

 

Interclub jeugd: inschrijven kan vanaf december via de inschrijvingslijsten aan het Clubbord 

- Interclubvergadering:  - zaterdag 28 januari, 15u  : info-vergadering 

 - zaterdag 1 april, 13u : briefing IC-kalender  

 - Interclubtraining: zaterdag 1 april, 13u tot 14u . Inschrijven aan het Clubbord 

 

Begeleid wedstrijdspelen voor alle volwassenen die winterles volgen op Tennis 2000:  

 zondag 12 maart, 15u30-17u ( en 14u-15u30 indien +12 pers ).  Inschrijven aan het Clubbord. 

  

Aanvang zomerseizoen: maandag 3 april 

 

Verdere info kan bekomen worden aan de infoborden, via Facebook en op www.tennis2000.be. 

http://www.tennis2000.be/

