Algemene info:
Woensdag 28/6 is de laatste les van de reeks voor alle leraars van woensdag.. Zaterdag
24/6 is het les en de inhaalles(Frank-Arne-William-Kato) van zaterdag gaat door op 2/9.
Frank heeft nog een inhaalmoment op 9/9!!!
Ook een dikke proficiat aan Sacha, Emanuel en Mathias voor hun
prachtige prestaties tijdens de interclub!!! Ook de anderejeugd ploegen
hebben een aantal goede uitslagen behaald! Doe zo verder! Ook de ploeg van meester
Jelle hebben op een haartje de finale van Antwerpen in hun reeks verloren. Dikke pech!

Enkeltornooi jeugd:23/6 tot 2/7/2017
De loting van het tornooi zal zondagmorgen plaatsvinden en iedereen zal verwittigd
worden via mail. Bij problemen even een mailtje naar frankpeeters5@hotmail.com.
Inschrijvingsgeld is 7 euro, maar de school komt er voor 2 euro tussen!

Kindertoer 21/6: Op woensdag 21/6 organiseerden we een jeugdtornooi en
een ontmoeting tussen de omliggende scholen. Tussen 14 en 18 uur waren 104
kinderen druk aan het tennissen ondanks de hitte! Proficiat!

Clubkampioenschap Jeugd: 26/8-10/9 Ook dit jaar organiseren we een
clubkampioenschap voor alle kinderen van de school. Dit gaat door 26/8 tot 10/9.
De eerste wedstrijd moet je kunnen spelen voor 2/9. Inschrijven tijdig via mail
of bel: 0496640984

Tennisstages: Juli-Augustus: Onze stages zijn erg volzet. Wie nog niet
betaald heeft wordt gevraagd te betalen bij de eerstvolgende les of de eerste
dag van de stage. De stage vangt aan om 9 uur en eindigt om 16 uur.

Winterlessen:2017/2018: Digitaal! http://ts.meyl.be
Vanaf dit jaar gaan de inschrijvingen voor de lessen digitaal gebeuren.
Ouders en/of spelers dienen zicht te registreren op http://ts.meyl.be (‘ts’
staat voor ‘tennisschool’)

Tijdens registratie krijg je een link per mail toegestuurd. Daarmee kan je dan
aanmelden.
Eens aangemeld als ouder kan je je kinderen/spelers registreren, met of zonder
hun e-mail adres (de jongste spelertjes hebben waarschijnlijk nog geen e-mail
adres… ) en kan je hen inschrijven voor de winterlessen.
Geef bij inschrijving als opmerking de voorkeurdag op en een aantal
voorkeururen waarop uw zoon/dochter zeker kan les volgen en met wie.
De kostprijs is nog steeds dezelfde ; 190€ voor 10 lessen voor de Kerstvakantie
en 10 lessen erna. De competitietraining van vrijdag kost in het winterseizoen
50€ voor 10 lessen.
De eerste schijf van 120€ kan betaald worden op de betaalavond die
doorgaat op maandag 25/9 of dinsdag 26/9 vanaf 19 tot 22 uur.
Bij vragen ivm de lessen, de uren en de prijzen: contacteer
frankpeeters5@hotmail.com.
Bij technische vragen ivm registratie, aanmelden, enz: contacteer
webmaster@meyl.be
Via dit systeem kunnen we jullie ook beter op de hoogte houden van komende
activiteiten.

Groepstraining +18 jarigen
We merken dat veel studerende kinderen afhaken. Dus daarom gaan we hier iets
aan doen !!!
Ook onze +18-jarigen kunnen groepstraining volgen op maandag, vrijdag of
zaterdag met leeftijdsgenoten! Inschrijven is de boodschap!!

Initiatiemomenten voor nieuwkomers: op woensdag 13/9 van 14 tot 15
u en zaterdag 16/9 van 9 tot 10 uur !!!!! GRATIS DEELNAME
Een oproep aan al onze leden om hiervoor een beetje reclame te maken.

Winterlessen volwassenen !!!
Neem tijdig contact op via mail; luc_maes1@telenet.be

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

