ACTIVITEITEN
Niet te missen !
Januari-februari-maart 2019

Samen klinken op het nieuwe jaar
Op zondag 6 januari, van 11u30 tot 13u, nodigen we graag al onze winter- en zomerleden
met familie en vrienden uit om samen te klinken op een spetterend 2019!

80’s-Fuif (door Evenemententeam)
Zaterdag 9 februari, vanaf 18u, kunnen onze winter- en zomerleden met familie en vrienden
genieten van een onvervalste 80’s-Fuif, naar keuze met tennis (inschrijven) en/of après-tennis 
Dress to impress!

Pastafestijn (door Evenemententeam) , tvv AED-toestel
Zaterdag 30 maart kan je vanaf 18u (tot 21u) 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.

Interclubvergadering en interclubtraining Jeugd
Wil je graag interclub spelen? Heb je vragen hierover? Bel of mail me gerust.
Noteer alvast volgende data:
 Zaterdag 19 januari, 11u30: Infovergadering jeugdinterclub
 Zaterdag 6 april, interclubvergadering en interclubtraining voor jeugd
10u-11u: interclubtraining voor J/M -9 en J/M -11
11u30-12u30: interclubtraining voor J/M -13 en J/M -15
11u-11u30: Briefing interclubkalender en praktische afspraken

Interclubvergadering en interclubtraining Volwassenen
Wil je graag interclub spelen? Heb je vragen aangaande interclub? Stuur me!
Noteer alvast volgende data:
 Zondag 20 januari : overleggen en afspreken praktische punten
10u alle damesreeksen
11u alle herenreeksen
 Zaterdag 6 april, 13u tot 17u: interclubtraining
We stellen de indoorterreinen ter beschikking van alle interclubploegen. Je kan met je
interclubploeg een terrein reserveren aan het infobord.
Wil je ook voordien al eens trainen tegen een andere ploeg van Tennis 2000 op een
zondagnamiddag? Mail of bel me gerust.

Begeleid tennissen voor volwassenen
Alle volwassenen die dit winterseizoen les volgen op Tennis 2000 kunnen zondag 10 maart van
15u30 tot 17u (en 14u-15u30 indien +12 pers.) tegen andere spelers van gelijk niveau spelen.
Er is begeleiding door een trainer, die je praktische tips zal geven.
Inschrijven kan aan het infobord in het clubhuis of via mail.

Niet vergeten: geen tennisles op …
 zaterdag 12 tem vrijdag 18 januari (examenweek)
 maandag 4 tem zondag 10 maart (Krokusvakantie)
Laatste lesdag van het winterseizoen: zondag 31 maart.

Ronde van Vlaanderen
Zondag 7 april (als afsluiter van het winterseizoen).
De renners zullen omstreeks 12u passeren aan de steenweg tegenover de club. We nodigen alle
winter- en zomerleden met vrienden en familie uit om met ons vanaf 11u15 ter plaatse (op de
ventweg naast de vroegere ‘Esso’) live van deze doortocht te genieten, waar we onbeperkt drank
voorzien. Je kan parkeren op de parking van de club.
Nadien kan je de koers verder volgen op groot scherm in het clubhuis.

Start zomerseizoen 2018
We starten het zomerseizoen 2018 op maandag 8 april 2018.

Heb je vragen?
oWil je je inschrijven voor een of meerdere van bovenstaande activiteiten?
Mail of bel me gerust.
alain.van.den.nest@tennis2000.be
0495 30 00 91 , Alain

Blijf up-to-date!
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