
 

 

NIEUWSBRIEF MEI 2021  

Beste tennisvrienden en sympathisanten, 
 

Ondertussen is het nieuwe seizoen gestart en kunnen wij jullie sinds 8 mei ook eindelijk terug verwelkomen op ons 

terras. Wij kijken er dan ook enorm naar uit om jullie weer massaal te ontmoeten. 

Bijgevolg willen wij jullie via deze nieuwsbrief dan ook onze activiteitenkalender van 2021 kenbaar maken, om 

zodoende jullie de mogelijkheid te bieden nog meer te kunnen genieten van het sportieve en gezellige karakter van 

onze club. 

- ACTIVITEITENKALENDER 2021 

* 30 mei "bubble cup" 

* 12 juni "classic day" 

* 11 juli "lady's day" 

* 12 juli t.e.m. 25 juli "open tornooi" 

* 7 augustus "nacht der dubbels" 

* 16 augustus t.e.m. 26 september "clubtornooi" 

* 12 september "kids day" 

Ook zullen de wedstrijden van onze Rode Duivels tijdens het EK voetbal (11 juni t.e.m. 11 juli) op het grote tv scherm 

in onze kantine te volgen zijn met de nodige sfeer en gezelligheid. 

De sportkampen voor de jeugd zullen doorgaan van 5  juli t.e.m. 9 juli en van 2 augustus t.e.m. 6 augustus. 

Meer info over al deze activiteiten zal er tijdig via een nieuwsflash nog verspreid worden. 

Al deze activiteiten zijn ook onder voorbehoud en rekening houdend met de Corona maatregelen die op de 

betreffende tijdsstippen van toepassing zullen zijn. 

- Graag herinneren wij jullie er ook aan dat het "sportpremie aanvraagdocument" van de mutualiteiten afgegeven 

kan worden in onze kantine of aan onze bestuursleden en wij jullie dit dan zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend 

zullen terug bezorgen. Het blanco dokument is tevens beschikbaar op onze website onder het tabblad "club" => 

"documenten". 

- Momenteel wordt het achterste gedeelte van onze parking verplicht omgevormd tot groenzone en zal er op drukke 

momenten eventueel langs straatkant geparkeerd worden, wij vragen jullie dan ook om ten allen tijden rekening te 

houden met de verkeersveiligheid en respect te tonen voor de buurtbewoners. 

Graag houden wij jullie verder op de hoogte via een volgende “nieuwsbrief/nieuwsflash” en indien jullie nog vragen 
hebben kan je ons altijd contacteren via loonsetc@loonsetc.be . 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Het LTC bestuur. 
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