Beste ouders en kinderen
Hier enkele nuttige mededelingen om dit winterseizoen vlot van start te kunnen gaan. Laten we ook nog
even herhalen dat deze nieuwsbrief terug te vinden is op onze website: www.meyl.be. Wil je met mij in
contact treden kan je dit via de site of mail : frankpeeters5@hotmail.com of doe een belletje op mijn
g.s.m. ; 0496 64 09 84

Ledenbestand
Aan alle ouders wordt gevraagd hun e-mail adres, telefoonnummer en de namen en
geboortedatum van hun lesnemende kinderen door te mailen naar
kristof_haaren@hotmail.com Zo kunnen we jullie via mail van al onze activiteiten op de
hoogte houden. (opletten ; tussen kristof en haaren een underscore !!! Kristof is
verantwoordelijke van ons jeugdcomité)

Wintercompetitie voor de jeugd
Alle spelers vanaf 10 jaar en minstens niveau oranje kunnen zich inschrijven. Men kan kiezen om
woensdagnamiddag ( tussen 13 en 19 uur ) of vrijdagavond ( tussen 16 en 20 uur) te spelen. De prijs
bedraagt 2,5 euro per enkelwedstrijd. Wil je inschrijven stuur een mail met onderwerp: wintercompetitie
jeugd naar frankpeeters5@hotmail.com met vermelding van naam, voornaam , leeftijd ,
telefoonnummer, beschikbaarheid voor beide dagen;club. De kalender wordt teruggemaild. Meedoen is
de boodschap. Wie wil meedoen moet wel stipt aanwezig zijn!

TDM tornooi 31/10 vanaf 10 uur tot 13 uur
Ons TDM-dubbeltornooi gaat door op zaterdag 31oktober ( begin novemberverlof ). Tijdig inschrijven
A.U.B. En kinderen die zich inschrijven worden wel verwacht aanwezig te zijn. Komt er toch iets tussen
bel mij dan ruim op voorhand ! Inschrijvingsstrook vind je onderaan. Ten laatste op 19/10 afgeven.
Ook kan er ingeschreven worden via mail. Voor de allerkleinsten (blauw en rood) wordt er tussen 10 en
11 een mini-tennistornooi georganiseerd.

Kids tennistornooi- wintertoer VTV 16/12- tienertoer 4/12
Dit jaar organiseren we een kindertoertornooi. Dit gaat door op woensdag 16/12 vanaf 14 uur voor
rood/oranje en16 tot 18 uur voor groen. Ons tienertoertornooi gaat door op vrijdag 4/12 van 17 tot 19u.

Lessen
In principe is het altijd les. Is een lesgever ziek dan worden de kinderen opgevangen door de lesgever
die naast hun les heeft. Woensdag 9/12 en zaterdag 19/12 zijn de inhaalmomenten.In de vakantie is het
normaal geen les. Dit jaar blijven de lesgevers op een vast terrein staan.
Woensdag 11/11 is het normaal les !!!!

Inschrijvingsstrook TDM-tornooi 31/10
E-mail ;

Kleur :

Naam:

Voornaam:

Leeftijd:

Tel:

