
Beste tennisvrienden, 

 

Wat hebben wij jullie gemist! Vanaf morgen gaan wij met heel veel plezier terug open.  Jullie 
kunnen dan na het spelen van een partijtje tennis een verkwikkende pint komen drinken ! 

 

Wij hebben er alles gedaan om jullie in een veilige omgeving te ontvangen, m...aar hebben 
daarbij wel een aantal huisregels die nageleefd moeten worden.  

 Handen zijn verplicht te ontsmetten met de daarvoor voorziene handontsmetting bij 
het betreden van de kantine. 

 De bediening draagt steeds mondmaskers en zullen bij regelmaat de handen 
ontsmetten. 

 Wij hebben voor jullie een zo veilig mogelijk en leuk plekje voorzien dat na ieder 
bezoek ontsmet wordt. 

 Per tafel maximaal 10 personen. Geen uitzonderingen.  
 Drinken dient zittend geconsumeerd te worden en niet aan de toog.  
 De dranken zullen steeds aan de tafel gebracht worden door onze bediening. 

Tussendoor onnodig lopen is niet toegestaan. Enkel voor een wc bezoek. 
 Het spreekt voor zich, dat we de 1,5m afstand tussen de tafels respecteren. Gelieve 

de tafels ook niet zelf te verplaatsen. 
 De kantine moet uiterlijk om 1u ’s nachts de deuren sluiten. 

 

Heeft u covid19 verschijnselen gebruik dan uw gezond verstand en blijf thuis, zodat u ons en 
andere niet in gevaar brengt. 

 

Wanneer staan de kantinedeuren voor u open ? 

maandag tot donderdag   18u tot 01u 

vrijdag    17u tot 01u  

zaterdag     10u tot 18u  

zondag    09u tot 14u.  

 

Als we samen ons hieraan houden, kunnen we des te sneller weer naar het oude gaan! 

 

Tornooi 

Goed nieuws! Hou de periode van 13 juli tot en met 26 juli vrij, ons tornooi vindt dan plaats.  
U kan zich alvast inschrijven ter deelname.  



 

Rijksregisternummer vanaf 1 juli verplicht! 

U heeft het misschien al gemerkt, als u een plein wenst te reserveren, dat dient u uw 
rijksregisternummer in te vullen. 

Op dit ogenblik kan u nog ‘later’ aanvinken maar per 1 juli is het verplicht.  Dit is om de 
uitwisseling van leden en uitslagen tussen leden van Tennis Vlaanderen en AFT te 
verbeteren.  Het rijksregisternummer zal enkel gebruikt worden als uniek ID voor elk lid. 

 

See you 🎾🎾🎾 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


