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De herfst komt stilletjes aan op gang, het tennisseizoen loopt naar het einde toe maar toch willen we
jullie op de hoogte houden van enkele weetjes.

Activiteiten
Vrijdag 9 september is er de Yesss weekend activiteit voor de jeugd en de volwassenen. Van 17u30
zijn de terreinen beschikbaar voor de jeugd en nadien voor de volwassenen. Kom een balletje slaan
en zet het weekend in op TC Lovendegem!
Zaterdag 22 oktober vanaf 9u worden de terreinen van TCL winterklaar gemaakt, d.w.z. dat we heel
wat helpende handen kunnen gebruiken. Als je tijd en zin hebt om mee de handen uit de mouwen te
steken laat dan zeker een seintje na bij Alex Verwilst (alex.verwilst@tclovendegem.be)
Tot vrijdag 21 oktober kan er dus gespeeld worden bij mooi en droog weer.
Op zondag 30 oktober wordt een eindactiviteit georganiseerd voor jong en oud met aansluitend
onze wel bekende HAPPY HOUR. Meer info hierover volgt in een latere flash.
Omdat TC Lovendegem 35 jaar bestaat staat er een clubfeest gepland op zaterdag 3 december in de
Baronie te Lovendegem. Hou dus zeker deze datum in je agenda vrij want dat feestje wil je niet
missen!

Mededeling
Indien er een reservatie via de website wordt gedaan voor een dubbelspel met een niet-lid, zijn alle 3
de spelers die wél lid zijn van TCL, een beurt kwijt om te spelen met een niet-lid.
De laatste weken wordt Lovendegem geplaagd door een bende hangjongeren. Ook rond het
sportterrein en dus langsheen de tennisterreinen worden deze jongeren wel eens opgemerkt. Mocht
het zijn dat deze hangjongeren u een onveilig gevoel geven, dan vragen wij u om dit zeker en vast te
gaan melden aan de zaalwachter in de sporthal. Mocht daar niemand aanwezig zijn dan kan u altijd
bellen naar het noodnummer 101,burgemeester Chris De Wispelaere 0475/75 11 99 of naar de
schepen van sport Ivan Goethals 0477/50 48 07

Heeft u nog ideeën en of opmerkingen dan horen we het graag!
Geniet nog van de mooie herfstdagen en tot binnenkort!

