
NIEUWSBRIEF JULI 2021 

Beste tennisvrienden en sympathisanten, 

 

Via deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van een aantal activiteiten die de komende dagen 

en weken zullen plaatsvinden op onze club, en tevens ook over een aantal praktische zaken die hieraan 

verbonden zijn willen wij jullie via deze weg informeren. 

 

* Allereerst willen wij jullie bedanken voor de talrijke opkomst tijdens de "Bubble Cup" en de uitzendingen van 

de "Rode Duivels" tijdens het EK. Ook de mensen die tijdens beide activiteiten alles in goede banen hebben 

geleid, danken wij voor hun inzet en enthousiasme. 

 

* Sinds gisteren is ook ons "open tornooi 2021" van start gegaan, en het belooft ook dit jaar weer een groot 

succes te worden, met een totaal aantal inschrijvingen van 426 waarvan 118 bij de jeugdreeksen. 

Wij danken alvast alle deelnemers en wensen alle spelers en speelsters veel succes en plezier tijdens de 

komende wedstrijddagen. 

Het tornooi loopt nog t.e.m. zondag 25 juli, en graag verwelkomen wij natuurlijk ook alle andere leden, 

sympathisanten en supporters tijdens dit evenement op ons gezellig en verwarmd terras, bij een frisse pint en 

een heerlijke snack uit onze frituur! 

Bij deze vragen wij ook aan alle bezoekers en deelnemers om hun wagen zoveel mogelijk richting de 

voormalige lokatie van de "technische dienst" te parkeren, en zeker niet op de grasberm aan de vijverkant, en 

zodoende respect te tonen voor de buurtbewoners.  

Indien nodig is het ook toegelaten om op het binnenplein van de voormalige lokatie van de technische dienst 

te parkeren. 

 

*Bij deze laten wij jullie ook weten dat de "Lady's Day" die voorzien was op 11 juli, om praktische reden werd 

verplaatst naar zondag 29 augustus. Meer info hierover volgt later. De "Classic Day" werd bijgevolg met een 

jaartje uitgesteld. 

 

 



* De "Nacht der dubbels" zal zoals bekend doorgaan op zaterdag 7 augustus vanaf 18u00. 

Deze geliefde activiteit zal tevens voorzien worden van een lekker pastabuffet voor de prijs van 

15€/volwassene en 10€/kind<13j. 

Inschrijven voor de wedstrijdjes en/of het pastabuffet kan t.e.m. 3 augustus via de link 

https://form.123formbuilder.com/5911966/form of via de link op onze website www.loonsetc.be.  

Niet spelende deelnemers kunnen zich dus ook indien gewenst inschrijven voor enkel het pastabuffet.  

 

* Vanaf 16 augustus zal ook het "clubtornooi" voor onze leden weer van start gaan, meer info hierover volgt 

binnenkort. 

 

* Graag willen wij jullie er ook nogmaals aan herinneren dat de formulieren van het ziekenfonds voor de 

terugbetaling van de tegemoetkoming van sportactiviteiten nog steeds kunnen afgegeven worden in onze 

kantine, deze zullen dan door ons ingevuld en ondertekend worden, en zullen dan nadien weer ter beschikking 

liggen in onze kantine. 

 

* Bij deze herinneren wij jullie er ook nog aan dat omwille van de huidige geldende Covid-19 maatregelen, het 

voorlopig voor iedereen (uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar) tijdens alle activiteiten nog steeds 

verplicht is de nodige afstand te bewaren, en ook het dragen van een mondmasker noodzakelijk is tijdens het 

rondlopen, het mondmasker mag dus enkel tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit. 

 

Indien iemand nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit graag via loonsetc@loonsetc.be.  

 

Met sportieve groeten, 

Het LTC bestuur. 

 

PLAY, LIVE AND ENJOY 
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