
 
             

Laarne, juli 2017 

 
 
Beste clubleden, 
 
TC De Heide nodigt u uit op het jaarlijkse  
 

 
 

dat zal doorgaan op Zondag 30 juli 2017 
 
Wij nodigen ieder lid uit om in een gezellige atmosfeer een partijtje te tennissen en desgewenst mee te 
genieten van een etentje. 
 
Praktische informatie: 
 
Elke deelnemer (min. 16 jaar) wordt gekoppeld aan een partner. De combinatie is willekeurig (zowel 
heren, dames als gemengd). 
Iedere deelnemer komt meer dan eens aan de beurt (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) met 
uiteraard tussenpauzes. De nadruk ligt vooral op het recreatieve, want er zijn geen prijzen te winnen, 
wel amusement. 
 
Het aanvangsuur is ook afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Dit aantal is beperkt 
tot 48 personen. Wellicht starten wij rond de middag. Dat wordt aangekondigd in ons 
clublokaal, en als de deelnemerslijst rond is, volgt er nog een update per mail. 
 
De inschrijving voor het etentje (aanvang omstreeks 18.30 uur) is vrijblijvend. Er kunnen zich 
daarvoor ook vrienden en kennissen inschrijven. Leden die niet deelnemen aan het tornooi zijn ook 
welkom. We kozen dit jaar voor een barbecue met een vispapillotte en twee stukken vlees, voor de prijs 
van 20 € per persoon. Een aperitiefje is in die prijs inbegrepen. 
 
Indien u wenst deel te nemen aan het tornooi en/of in te schrijven voor het etentje, gelieve dan 
onderstaande strook in te vullen en af te geven in het clublokaal ten laatste op 22 juli 2017. 
De betaling gebeurt bij inschrijving in het clublokaal. 
 
Hopelijk tot dan ! 
 
          Het bestuur. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

« VAKANTIEDUBBELTORNOOI »  op Zondag 30 juli 2017. 
 
Wenst in te schrijven voor het tornooi: 
 

- Naam en voornaam : …………………………………………..             

- Naam en voornaam : …………………………………………..             

- Naam en voornaam : …………………………………………..             

- Naam en voornaam : …………………………………………..   

 
Wenst in te schrijven voor het etentje : 

- Aantal personen :   … 

Laarne 


