Algemene info
Het TDM-team wenst jullie het allerbeste voor 2012. We kunnen terugblikken op een
meer dan geslaagd Kids –tennistornooi en een toffe jeugdontmoeting met Boom. Alle
kinderen zijn opnieuw intensief aan het les volgen en een klein groepje is zich op
vrijdagavond intensief aan het voorbereiden op de interclubcompetitie.

Wintercompetitie voor de jeugd
Kinderen die deelnemen aan de wintercompetitie mogen niet vergeten hun
terreinonkosten te betalen. Vrijdag 30/3 finales wintercompetitie vanaf 17 uur.

Zomerlidgeld – Start to Tennis(s2T)
Al onze kinderen die les volgen betalen in de zomer slechts 40 euro lidgeld. Kinderen
die vorig jaar lid waren ontvangen een overschrijvinsformulier van de club. Vul duidelijk
uw naam of namen erop in en betaal 40 euro per kind. S2T:Dit jaar organiseert de club
tennislessen voor volwassenen aan een democratische prijs. Info volgt binnenkort.

Kidstennistornooi-Wintertoer 25/3 Ter Linden Edegem
Kinderen die nog eens willen deelnemen aan het Kidstennistornooi van Ter Linden
Edegem op zondagnamiddag 25/3 kunnen zich bij mij inschrijven.

Lessen
Woensdag 28/3 en zaterdag 31/3 zijn de inhaallessen.Op woensdag
22/2 en zaterdag 25/2 wordt er geen les gegeven ! (vakantie)

Disco-tennis vrijdag 30/3
Op vrijdag 30/3 organiseren we vanaf 18 uur disco-tennis. Alle kinderen kunnen
vrijblijvend komen tennissen op toffe muziek. Er worden ook de prijzen uitgereikt van
de finalisten van de wintercompetitie

Tenniskampen
Dit jaar organiseren we drie omnisport-tenniskampen gedurende een week en dit telkens
vijf volledige dagen van maandag tot vrijdag.De Paasstage gaat door van maandag 2
april tot vrijdag 6 april .De Julistage gaat door van maandag 2 juli tot vrijdag 6 juli.
De Augustusstage gaat door van maandag 27 augustus tot vrijdag 31 augustus .De
kostprijs bedraagt 170 euro met inbegrip van warm eten. Een tweede gezinslid betaalt
20 euro minder.

Website
Elke TDM nieuwsbrief zal vanaf nu op onze website gezet worden: www.meyl.be.
Nog vragen bel dan 0496 64 09 84. Of mail frankpeeters5@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrook Paasstage 2/4 tot 6/4
Naam:………………………………………………………………Voornaam:………………………………………………………………
Tel/GSM:………………………………………………………..Leeftijd:…………………………………………………………………
Schrijft zich in voor de Paasstage (prijs 170 euro). Inschrijvingsformulier voor de stage
te deponeren in de TDM-bus in het cafetaria.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorg ervoor dat je meedoet aan
de leuke competities!
Sportieve groeten
Het TDM team en Max!

