TC Roosendael vzw
Vissenakenstraat 333
3300 Tienen
www.tcroosendael.be

Beste Tennisliefhebber,
De interclubcompetitie loopt op zijn einde en met enige fierheid kunnen we medelen dat we wederom enkele
mooie resultaten geboekt hebben.
Inmiddels zijn ook de zomerlessen opgestart, alsook de 1st reeks “start 2 tennis”.
Tijd om vooruit te kijken naar wat onze mooie club te bieden heeft in de komende weken.
Vriendschappelijke tennisontmoeting met TC Tennifun – 17/06/2018
Het concept is simpel. Een gezellige en sportieve ontmoeting tussen 2 bevriende tennisclubs waar we
vriendschappelijke dubbelwedstrijdjes met gemixte ploegen TCR en Tennifun spelen.
Tussendoor is er ruimte voor een gezellige babbel aan de toog of op ons zonnig terras. Het evenement wordt
afgesloten met een vrijblijvend hapje tapje moment verzorgd door Restaurant Kopenhagen. Hier kozen we
voor een Antipasti buffet aan een zeer democratische prijs van 15 €.
Programma:
Start tennis: 13u.
Apero en Antipasti buffet: vanaf 17u
Inschrijven is noodzakelijk voor zowel het tennissen als voor het eten maar staat los van elkaar.
Inschrijven kan tot 12/06 via maurits.nieuwling@hotmail.com of tcroosendael@gmail.com

Nacht der dubbels – 23/06/2018
Heb je zin om wat recreatieve dubbeltjes te spelen en nieuwe mensen te leren kennen, kom dan zeker eens
langs.
Voor de hongerigen is er een pastabuffet aan de prijs van 15 €.
Programma:
Start tennis: 17u.
Pasta buffet: vanaf 19u
Na het eten zetten we de nacht der dubbels uiteraard verder.
We kunnen jullie alvast melden dat het een spetterende avond zal worden.
Voor het eten dien je in te schrijven, en dit kan tot dinsdag 19 juni, via Maurits op
maurits.nieuwling@hotmail.com of tcroosendael@gmail.com
Zomerkampen
De inschrijvingen voor de zomerkampen lopen aardig. Kamp 3 is helaas volzet. Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor kamp 1 en 2.
Updates en info op onze website: www.tcroosendael.be of op onze facebookpagina.

Match Day voor de beginnende tennisser – 30/06/2018
Ben je NG (niet geklasseerd) of C30/5 en je bent benieuwd hoe het is om wedstrijden te spelen of wil je nieuwe
mensen leren kennen om mee te tennissen dan is dit event iets voor jou.
13u: start mini tornooi (enkel en dubbel)
18u: Antipasti buffet
Kostprijs 15€
Inschrijven kan tot 23/06 bij Dries via driesverjans@hotmail.com

TC Roosendael zomertornooi (9/07 – 22/07)
Het TCR zomertornooi staat voor de deur. Inschrijvingen zijn open en kan via volgende link:
www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail
Succes !

Uw privacy, onze zorg.
Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom werken we graag mee aan de nieuwe privacywetgeving in
Europa (GDPR). We actualiseerden recent ons privacybeleid welk jullie steeds kunnen terugvinden op onze
website www.tcroosendael.be.

Updates en info op onze website: www.tcroosendael.be of op onze facebookpagina.

Het Bestuur,
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