Algemene info
Het eerste gedeelte van de winterlessen zit er bijna op. De inhaallessen gaan door op
woensdag 11 december (Frank/Britt) en zaterdag 21 december(voorlopig niemand). De
andere kinderen hebben dan vrij spelen. De laatste les op woensdag gaat door op 4
december en zaterdag op 14 december. Het volgende deel van de winterlessen start op
woensdag 8 januari en zaterdag 11 januari 2013. De betaalavonden (90 euro) gaan
door op maandag 6 januari of woensdag 8 januari vanaf 19 uur of geef dit bedrag
mee in een briefomslag op naam.

Wintercompetitie voor de jeugd
Kinderen die deelnemen aan de wintercompetitie mogen niet vergeten hun
terreinonkosten te betalen. Vrijdag 4/4 finales wintercompetitie vanaf 17 uur.

Kidstennistornooi-Wintertoer 18/12 T.C De Meyl
Kinderen die willen deelnemen aan ons kidstornooi(tot 12 jaar) op woensdag 18/12
moeten mij zo snel mogelijk verwittigen. Rood en Oranje spelen van 14 tot 16 uur. Groen
speelt van 16 tot 18 uur. Deelname is gratis.

Tienertoertornooi T.C. De Meyl 20/12
Ons jaarlijks tienertornooi vindt plaats op vrijdag 20/12 van 17 tot 19 uur. Alle kinderen
die boven de twaalf jaar zijn en op een heel veld kunnen wedstrijd- spelen zijn welkom.
Schrijf jullie zo snel mogelijk in bij jullie monitoren. Deelname is gratis.

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 14
april tot vrijdag 18 april .De Julistage gaat door van maandag 30 juni tot vrijdag 4
juli. De Augustusstage gaat door van maandag 25 augustus tot vrijdag 29 augustus
.De kostprijs bedraagt 170 euro met inbegrip van warm eten. Een tweede gezinslid
betaalt 20 euro minder.

Kerstkraam-Ijspiste Kontich 14/12-20/12 –Hayan 21/21
Dit jaar baat de tennisschool een Kerstkraam uit naast de ijspiste in Kontich
waarbij de helft van de opbrengst gaat naar de school en de andere helft naar
de slachtoffers van de natuurramp in Hayan, op de Filipijnen. Jullie zijn allen
welkom zowel voor als achter de toog.

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 14/4 tot 18/4
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!

