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- Party TOGS 2.1 

 

Beste leden, 

 

Nu het begin van het nieuwe seizoen voor de deur staat, is het tijd voor de eerste nieuwsbrief van het 

jaar. 

Hierin kondigen wij graag aan dat we dit jaar het idee hebben om een nieuwe club outfit te lanceren 
met het logo van de club op de borst gedrukt. Zo kunnen we het groepsgevoel nog een beetje 
versterken.  
 
Via onze partner TennisDirect hebben we onderstaande outfits uitgekozen: 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Via onderstaande linken kan je alles rustig bekijken: 
Dames: 
https://www.tennisdirect.be/babolat-core-club-pant-10  
https://www.tennisdirect.be/babolat-core-full-zip-hoody-6  
 
Heren:  
https://www.tennisdirect.be/babolat-core-club-pant-3  
https://www.tennisdirect.be/babolat-core-full-zip-hoody  
 
De prijs komt neer op: 

 Dames Heren 

Broek + trui € 85 € 90 

Broek € 40 € 40 

Trui € 50 € 55 

 
We zullen pasmomentjes voorzien vanaf onze openingsreceptie op zaterdag 6 april.  
Wie graag wil bestellen kan dit tijdens deze pasmomentjes door middel van een bestelformulier in te 
vullen, of door een seintje te geven aan Britt Ongena. Zij zal alle bestellingen verzamelen en ervoor 
zorgen dat we helemaal in het nieuw staan.  Betalen doen we bij bestelling om het zo éénvoudig 
mogelijk te houden. 
 
Indien er interclubploegen interesse hebben om deze trainer als outfit te kiezen, dienen we deze 
uiterlijk 12 april te bestellen.  Gelieve een seintje te geven aan Britt en dan spreken we een moment af 
om het passen te laten doorgaan zodat jullie voor de start van het interclubseizoen jullie nieuwe outfit 
in ontvangst kunnen nemen. 
 
Wens je een bijpassende tenue of een andere interclubtenue te kiezen kan je ook een kijkje nemen via 
volgende link: https://www.tennisdirect.nl/teamkleding  
 
                                                                 

Brief lidmaatschap / beurtrol toogdienst / kidstennis 

In tijden van de digitalisering hebben we er dit jaar voor gekozen om onze brieven van het lidmaatschap 
per mail te versturen in plaats van met de post. We hebben gemerkt dat dit niet probleemloos is 
verlopen en dat deze mail mogelijk in uw spam terecht is gekomen. Dus heeft u de brief nog niet 
ontvangen? Kijk dan zeker even in je ongewenste e-mails. Wij hebben de brieven van het lidmaatschap, 
beurtrol toogdienst en inschrijvingen voor de kidslessen nog eens bijgevoegd.  

 

Helpende handen gezocht 

Op zaterdag 6 april gaat ons nieuwe seizoen van start, dus is het hoog tijd om op zoek 
te gaan naar enkele helpende handen die er mee voor willen zorgen dat onze club 
terug tennisproof geraakt. 
Wij denken hierbij aan het terras proper maken, PeRuKa, pétanque-banen proper 
maken, banners ophangen, …  

https://www.tennisdirect.be/babolat-core-club-pant-10
https://www.tennisdirect.be/babolat-core-full-zip-hoody-6
https://www.tennisdirect.be/babolat-core-club-pant-3
https://www.tennisdirect.be/babolat-core-full-zip-hoody
https://www.tennisdirect.nl/teamkleding


We komen samen op 16 / 17 / 23 en 24 maart 2019. Op zaterdag starten we om 9 uur en op zondag om 
10 uur. Wie zich kan vrijmaken, is zeker welkom!  
 
 

Party TOGS 2.1 

Op zaterdag 23 februari hebben we ons met zen allen nog eens goed kunnen uitleven op onze TOGS 2.1 
party. Dikke merci aan alle fuifbeesten! Heb je die avond nog leuke foto’s getrokken? Stuur ze dan zeker 
door naar britteke_ongena@hotmail.com. 
 

 

Onze sponsors:  

             

      

                    

 

Sportieve groeten 

Britt Ongena 

Secretaris 

 


