Algemene info
Onze zomerlessen zitten er bijna op. Op woensdag is de laatste les op19/6.
Lessen op zaterdag lopen tot 22/6. Voor woensdag moet er niets
ingehaald worden. Voor zaterdag is er een inhaalmoment op 7/9.

Tornooien
Volvo-toer:

Voor de competitiespelers organiseren we ons enkeltornooi. Dit gaat

door van 24/6 tot en met 29/6. Mail je beschikbaarheid voor die dagen door aan
kristof__haaren@hotmail.com of bel: 0485 83 21 23 voor donderdag 20/6.

Tienertoer 6/7: Voor de jongens en meisjes tussen 12 en 16 organiseren we
op zaterdagnamiddag 6/7 van 14 tot 17 uur onze jaarlijkse tienertoer.
Inschrijven per mail naar frankpeeters5@hotmail.com. Zo snel mogelijk !

Kindertoer 25/8: Op zondag 25/8 organiseren we voor onze jongsten een
namiddagtornooi. Kinderen van rood(7/8/9jaar) en oranje(9/10/11) spelen van 14
tot 16 uur. Kinderen van groen(11/12jaar) spelen van 16 tot 18 uur. Mailen!

Jeugdontmoeting Ranst-Aartselaar 5/7: Onze jaarlijkse ontmoeting
vindt plaats op De Meyl op vrijdag 5/7 van 13 tot 16 uur. De kinderen die
tenniskamp dan volgen doen automatisch mee. Andere kinderen van rood,oranje
of groen die willen meedoen mailen mij tijdig.

Clubkampioenschap Jeugd: Dit jaar organiseren we een clubkampioenschap
voor alle kinderen van de school. Dit gaat door van 26/8 tot 7/9. De eerste
wedstrijd moet je kunnen spelen voor 3/9. Inschrijven via Kristof Haaren.

Tennisstages: Juli-Augustus: Onze julistage gaat door van 1/7 tot 5/7 van
9u30 tot 15u30. De kostprijs bedraagt 170 euro, warm eten inbegrepen. Een
tweede kind van het gezin krijgt 20 euro korting. Onze augustusstage gaat door
van 26/8 tot 30/8. Wil je nog inschrijven, stuur mij dan tijdig een mailtje.

Winterlessen:
Onderaan vind je een inschrijvingsformulier voor de winterlessen 2013-2014.
Gelieve duidelijk de momenten door te geven wanneer je echt niet kan en met
wie je in de groep wil zitten. Betaalavond gaat door op maandag 23/9 of
dinsdag 24/9 vanaf 19 uur. Kostprijs 190 euro in twee maal te betalen.
Formulieren invullen en in de TDM-brievenbus in de club steken voor
1/9/2013.Of stuur mij tijdig een mailtje. Kinderen die vrijdag competitietraining
willen volgen duiden dit ook aan (50 euro per reeks) Alleen competitietraining kan
niet. Je moet daarbuiten ook les volgen om uw basistechniek te verbeteren.

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 winterlessen
Naam:………………………………………………………………Voornaam:………………………………………………………………
Tel/GSM:………………………………………………………..Leeftijd:……………………………………………………………..
Voorkeur:

woensdag - zaterdag - competitie op vrijdag(extra)

Speciale wensen: ………………………………………………………………………………………………………………………….

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

