Lokeren, 17 maart 2017

NIEUWSBRIEF APRIL 2017
Beste tennisvrienden,
Daar is de lente, daar is de zon. Weg is de regen, hier zijn de sproeiers.
Als alles naar wens verloopt, starten we het outdoorseizoen op maandag 10 april. Graag
brengen we jullie op de hoogte van de activiteiten in april.
Zaterdag 8 april brengen we de terreinen helemaal speelklaar. Vele handen maken licht
werk. We doen een warme oproep aan alle leden om te helpen. Iedereen welkom vanaf
14:00. Alle vrijwilligers ontvangen een doos tennisballen.
Op maandagavond 17 april start de eerste sessie van Start-to-Tennis. Deze initiatie is
bedoeld voor (jong-)volwassenen die nooit eerder het genoegen hadden om tennis te
spelen. Dit is een heel makkelijke instap in een boeiende sport zonder enige verdere
verplichting. Wie echt de smaak te pakken heeft, kan daarna voordelig aansluiten bij onze
club. Alle info op www.janstilten.be.
Vanaf woensdag 19 april starten de gratis lentelessen voor de jeugd. Gedurende 8 weken
kunnen de jongste leden van onze club gratis les volgen op woensdagnamiddag (behalve als
het regent). Dat kan pas als je twee dingen in orde brengt: je maakt je meteen lid van onze
club en je schrijft je tijdig in via de website van de tennisschool (www.janstilten.be). Je vindt
er ook alle verdere info. Jongeren die jeugdinterclub spelen krijgen gratis les op
vrijdagavond.
Op vrijdag 21 april organiseren we ons OPENINGSEVENT 2017. We starten om 17:00 met de
vriendjesdag. Alle leden onder de 12 jaar mogen hun vriendjes meebrengen om hen te laten
proeven van tennis. Ze hoeven dus geen lid te zijn van onze club, ze kunnen gewoon komen
ontdekken hoe leuk tennis kan zijn. Om 18:30 start de eerste ‘Komen Spelen’ van het jaar.
We spelen de hele avond dubbelpartijen onder elkaar. Inschrijven kan via deze doodle. Als
klap op de vuurpijl gaan we om 21:30 over tot de officiële opening van het outdoorseizoen
met inhuldiging van de automatische sproei-installatie. Daar hoort zeker een natje bij ;-).
Onze Burgemeester en Schepen van Sport nemen de honneurs waar. De aanwezigen maken
ook kans op een gratis abonnement en meer lekkers. Iedereen van harte welkom.
Laat de zon maar onophoudelijk schijnen ! Die sproeiers moeten sproeien.
Sportieve groeten,
Het bestuur van vzw Tennisclub Reinaert.

