
NIEUWSBRIEF MEI 2022 
Beste tennisvrienden en sympathisanten, 
 
Het tennisseizoen is ondertussen in volle gang en de weergoden zijn ons voorlopig goedgezind, als bestuur doen 
wij dan ook ons uiterste best om er voor ieder van jullie een mooi seizoen van te maken. 
 
Wij willen jullie dan ook graag informeren over een aantal belangrijke nieuwsfeiten. 
 
* Stefan Lemmens heeft besloten om af te treden als bestuurslid omwille van zijn drukke beroepsactiviteiten. 
Wij betreuren dit ten zeerste, maar hebben alle begrip voor zijn beslissing, via deze weg willen wij Stefan dan 
ook nogmaals van harte bedanken voor zijn trouwe dienst en inzet de afgelopen jaren. 
 
* Céline Lowette die ons al geruime tijd ondersteund bij de jeugdactiviteiten en lessen, heeft zich kandidaat 
gesteld om toe te treden tot het algemeen bestuur. Haar kandidatuur werd ondertussen aanvaard en 
goedgekeurd door het bestuur. Wij heten Céline dan ook van harte welkom als bestuurslid! 
 
* Onze investering in nieuwe LED verlichting voor plein 1, 2 en 3 werd ondertussen uitgevoerd en het resultaat 
mag gezien worden, en is een sterke verbetering van het comfort voor spelers en speelsters en tevens een 
mooie bijdrage aan het milieu. 
 
* Activiteitenkalender 2022 : 
 
- Paaskamp (jeugd) : 11/04 t.e.m. 15/04 

- Interclub : April-Mei-Juni 

- Bubble Cup : zondag 19/06 13u00 

- Zomerkamp 1 (jeugd) : 04/07 t.e.m. 08/07 

- Open Tornooi : 11/07 t.e.m. 24/07 

- Zomerkamp 2 (jeugd) : 08/08 t.e.m. 12/08 

- Nacht der dubbels : zaterdag 13/08 17u00 + "After game, set and match party" !!! 

- Clubtornooi : 15/08 t.e.m. 25/09 

- Kidsday : zondag 11/09 14u00 

- Eindeseizoensreceptie : zaterdag 15/10 20u00 

Wij hopen jullie massaal te verwelkomen tijdens al deze activiteiten! 

Meer info en details volgen in de aanloop van elke activiteit. 
(inschrijven voor de Bubble Cup kan alvast via deze link https://forms.gle/HNQHkubedyRLqJwYA ) 
 
 

https://forms.gle/HNQHkubedyRLqJwYA?fbclid=IwAR0o7b2-45nvg_eFoG-Hy3eD608MEw4fIWpq_-Lzgo1K0FHnNTZ5L960yzQ


* Graag laten wij jullie weten dat er na 2 jaren van strenge Corona maatregelen eindelijk weer een aantal kleine 
snacks te verkrijgen zijn in onze kantine. 
 
Het assortiment bestaat uit : 
- portie kaas en/of salami 
- bitterballen 
- partymix (klein of groot) 
- tortilla's met 2 sauzen 
- croque uit het vuistje 
- boulet 
- pikante worst 
 
Kom dat proeven! :-)  
 
Tevens is onze kantine tijdens het seizoen ook elke zaterdagnamiddag geopend van 13 tot 17u, de ideale 
gelegenheid om te komen genieten op ons terras of aan den toog van een heerlijke pint, glas wijn of koffie bij 
een gezellige babbel! 
 
* Het mailadres loonsetc@loonsetc.be is niet langer meer geldig, gelieve in de toekomst dus enkel nog 
loonsetc@gmail.com te gebruiken. 
 
Het mailadres trainersloonsetc@gmail.com blijft ook nog steeds actief voor vragen of opmerkingen ivm alle 
jeugdactiviteiten en lessen voor jeugd en volwassenen. 
 
* Voor wie het mocht vergeten zijn of nog aan het nadenken is, herinneren wij jullie er graag aan dat de tarieven 
van de lidgelden 2022 terug te vinden zijn op onze website www.loonsetc.be 
 
Een keuze voor LTC is een keuze voor spel, sfeer en gezelligheid! :-)  
 
* De aanvraagformulieren van het ziekenfonds voor de sportpremie kunnen ter invulling worden afgegeven aan 
het toogpersoneel in onze kantine en zullen jullie dan asap worden terugbezorgd. 
 
* In bijlage vinden jullie ook nog eens het "contactformulier", de bedoeling van dit formulier is dat wij als club 

over de juiste contactgevens van jullie kunnen beschikken, want in het verleden is meermaals gebleken dat niet 

iedereen onze mails mocht ontvangen. Via dit formulier kan u indien gewenst ook opmerkingen, tips of 

suggesties toevoegen, die wij als club dan zeker in acht zullen nemen. 

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

 

Met sportieve groeten, 

Het LTC bestuur. 
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