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Agenda van augustus/september: 

Bij deze laatste nieuwsbrief van seizoen 2019 kijken we graag nog 

even terug naar onze laatste activiteiten. 

Op zaterdag 31 augustus maakten we het gezellig op de 

jaarmarkt van Edegem. Het zonnetje scheen, de pintjes 

smaakten, we genoten van een spelletje biertennis, de kids 

konden zich uitleven op onze tennismuur en onze bezoekers 

konden een gokje wagen op onze doos tennisballen! Jolien 

Wyckmans ging lopen met de hoofdprijs! Een gratis abonnement 

voor het seizoen 2020. Proficiat Jolien en welkom bij TOGS! 😊  

 

 

Voor het 3de jaar op rij organiseerden Julie Ongena en Joyce Pelgrims het 

Interclub/ART tornooi. Een supergezellige dag die werd afgesloten met 

heerlijke goulash en stoofvlees 

met frietjes! Dikke proficiat aan 

deze toppers!  

 

 



De laatste Apéro Friday van dit seizoen ging door op vrijdag 13 

september. Na een lange werkweek even samen ontspannen met een 

lekker aperitiefje. Julie maakte haar befaamde verse hamburgers en 

fishburgers met vers gesneden frietjes. Lekker smullen dus.  

Zondag 15 september stonden onze kids centraal en organiseerden 

we de Ouders/Kids-dag. Mama’s, papa’s, oma’s, tantes,… die samen 

met hun grote kapoenen mee konden doen aan het tornooi. Een fantastische dag voor onze 

schatten die we afsloten met een lekker bordje spaghetti. 

 

Ook onze laatste kidstennislessen hebben we in september afgerond. Dikke proficiat voor alle 

kindjes die hun diploma haalden. Bekijk ook zeker de agenda van de winter Kidstoer even op 

https://www.tennisvlaanderen.be/kids-toer Plezier verzekerd voor jullie kleine kapoenen!  

De weergoden zijn ons niet altijd goed gezind geweest dit seizoen en ook het The End tornooi 

viel spijtig genoeg in het water. Dit nam niet weg dat we ’s avonds konden genieten van het 

heerlijke tapasbuffet helemaal verzorgd door Julie! Dikke merci voor alle helpende handen van 

die dag! Afsluiten deden we uiteraard met een fantastisch feest met DJ Marc!  

Op zondag 29 september sloten we af met onze jaarlijkse algemene leden vergadering. Bedankt 

aan de aanwezigen voor jullie interesse en input. Dit nemen we zeker mee naar volgend jaar. 

Graag bedanken we bij deze nogmaals iedereen die ons dit jaar op één of andere manier heeft 

geholpen. Zonder jullie is dit niet mogelijk. De opbrengsten van al onze activiteiten zullen zeker 

ook naar de volgende jaren goed geïnvesteerd worden.  

 

https://www.tennisvlaanderen.be/kids-toer


Levensloop Kom Op Tegen Kanker 

Al enkele jaren nemen we met TOGS deel aan de Levensloop voor 
Kom Op Tegen Kanker.  Levensloop is een feestelijk evenement voor 
alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en 
fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Het 
gemeenschapsleven van een stad of gemeente komt gedurende 
24u samen om: 

-  mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren 
en in de bloemetjes te zetten; 
- mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn; 
- als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen 
kanker. 

Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een 
parcours. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Er staat telkens 
minstens 1 persoon van het team op de piste. Levensloop is geen competitie! 

Dit jaar gaat dit door op 12 en 13 oktober 2019 in het Fort 5 te Edegem. Ook dit jaar zullen wij 
meelopen met het team De Biekes. Zin om ons team ook nog te vervoegen. Geef dan zeker even 
een seintje aan Evert Jonckheere, jonckie@hotmail.com.  

https://www.levensloop.be/relays/edegem-2019  

Tennis Direct 
Nog op zoek naar een de perfecte tennisoutfit voor de start van het winterseizoen? Neem dan 

zeker eens een kijkje op www.tennisdirect.be  

Met de kortingscode CLUB10 krijg je bij een aankoop van 50 euro een korting van 10 euro. De 

code is geldig tot en met 31 oktober. Veel shopplezier! 

 
Tevredenheidsenquête 
Op het einde van vorig seizoen hebben we jullie gevraagd om onze tevredenheidsenquête in te 

vullen. Een aantal leden namen de tijd om dit in te vullen waardoor toch enkele belangrijke 

werkpunten naar boven zijn gekomen. Toogdienst, het sanitair, inkom,… zaken die voor jullie 

belangrijk zijn en waar nog verbetering nodig was. Dit is voor ons zeer waardevolle informatie. 

Daarom vragen we jullie graag om dit jaar ook bijgevoegde enquête massaal in te vullen zodat 

wij hier tijdens de wintermaanden met aan de slag kunnen. Alvast hartelijk bedankt voor jullie 

input. 
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Onze sponsors:  
 

Bij onze laatste nieuwsbrief nemen we ook graag nog even onze kans om onze sponsors nog eens 

in de kijker te zetten. Zonder hen zijn al onze realisaties niet mogelijk. Heb je je altijd al afgevraagd 

waarvoor deze logo’s nu eigenlijk staan? Hieronder vinden jullie de antwoorden! 😊 

 

Een prachtige fietsenwinkel te vinden in de Edegemsestraat te 
Mortsel. Of je nu op zoek bent naar een elektrische fiets, een 
mountainbike, stadsfietsen of een echte racefiets, Verva Bikes 
verkoopt en herstelt ze allemaal!  Op vertoon van je lidkaart 
ontvang je 10% korting! 
http://www.vervabikes.be/  

 

Level 66 is een cadeauwinkel van Erwin D’Hondt en Dyan Van 
Cleef. Sinds 2004 zijn zij een vaste waarde op De Bist te Wilrijk. 
Van baby tot oma, van wenskaart tot knuffel, persoonlijk 
drukwerk,.. Een mok voor de grootmoeder met een foto van de 
kleinkinderen, een T-shirt met de naam van je event of een 
brooddoos voor je kind met zijn naam en favoriete superheld? Zij 
maken het en helpen u graag verder met creatieve ideeën. Zij 
bieden ook een ruime keuze aan ballondecoratie voor al uw mooie 
momenten en evenementen. 
https://www.level66.be/  

 G&D Solutions! De fantastische zaak waar onze vriend Gregory van 
den Broeck vennoot van is. Specialist in het plaatsen en renoveren 
van uw vloeren. Parket en planken, tapijt en zetels, vinyl en linoleum 
of tegels en natuursteen hebben voor hen geen geheimen. 
https://gd-solutions.be/  

 

Bent u op zoek naar een gespecialiseerd bedrijf in sanitair, 
verwarming, ventilatie, het plaatsen van zonnepanelen en het 
uitwerken van uw badkamer? In Borsbeek kunt u hiervoor terecht 
bij Sandiver BVBA. 
http://www.sandiver.eu/nl/badkamer-borsbeek  

 Café Breughel! Het fantastische bruine café op het Gemeenteplein 

in Mortsel bij Dave. Ons allen zeer bekend. 😊 Vele toffe 
momenten beleven we er het hele jaar door! Gezellig een terrasje 
doen, met zen allen samenkomen op oudejaarsavond of tot in de 
late uurtjes een dansje doen. Aanrader! 
https://cafebreughel.metro.bar/?lang=nl  

 

Voor alle klussers onder ons! 1 adres! BRICO! Zonnepanelen, 
metalen afsluitingen, hout versnijden, sleutels bijmaken, verhuur 
van materiaal, winteronderhoud van je tuin, een nummerplaat 
laten bijmaken, je huis in een nieuw kleurtje steken en nog zoveel 
meer! Ontdek al hun mooie promoties op: 
https://www.brico.be/  
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Bij het sporten horen soms ook enkele ongemakken. Ben je op zoek 
naar een goede kinesist! Luc Van Gompel (onze Gompie), Sint-
Bernardsesteenweg 1202 , 2660 Hoboken 

 

Momenteel beschikt FOTO EDDY over meer dan 30 jaar eigen 
winkelervaring aangedikt met 3 generaties. Je kan er terecht voor 
pasfoto’s, reportages, een leuke canvas,… of als je op zoek bent naar 
een fototoestel of gsm. Voor meer informatie kan je terecht bij Eddy 
of Raf. Bezoek zeker ook even hun website:  
http://www.fotoeddy.be/  

 En last but not least! Orthopedie Verachtert van onze vriend Stefan 
Verachtert! Bekend voor zijn orthopedische schoenen en 
steunzolen gemaakt op maat van uw voeten. Ze staan bekend om 
hun vakmanschap, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en 
comfort. Elke schoen of steunzool wordt gemaakt door 
hun familiebedrijf met een hart voor maatwerk. Zowel kinderen als 
volwassenen zijn van harte welkom. 
https://www.orthopedieverachtert.be/  

 

Sportieve groeten,  

Britt Ongena, Secretaris 

http://www.fotoeddy.be/
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