ALGEMENE
INFORMATIE

2020/2021
Herfst - Krokus - Pasen
Edegem

INSCHRIJVEN

• Alle tennismateriaal, tennisterreinen
(binnen en buiten)
• Naargelang het programma:
alle sportmaterialen, …
• Ervaren lesgevers en monitoren
• Vieruurtje, een ongevallenverzekering

U kan enkel inschrijven via onze
website: www.tennisvoorkids.com

NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN

Telefonische boekingen, wijzigingen of annulaties worden nooit
aanvaard.

• Alle extra programma’s
• Warme maaltijden.
• Lidgeld (3€) - wij houden u dan het hele
jaar op de hoogte van onze activiteiten.

Uw inschrijving wordt automatisch
via e-mail bevestigd met als bijlage
uw factuur en betaalinstructies. De
inschrijving is definitief van zodra u
op ‘verzenden’ drukt.

V.U. : Goossens Christian - Niet op de openbare weg werpen

IN DE PRIJS INBEGREPEN

CONTACT
WAT ETEN DE KIDS?
U kan kiezen uit twee maaltijdformules:
• De kinderen nemen zelf een lunchpakket
mee en eten dit op in de cafetaria van
Mariënborgh.
• De kinderen eten een warme maaltijd die
bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert + drankje.
Wij serveren elke dag een lekkere en
gezonde kindermaaltijd. Op ons lijstje
met de desserts staan o.a. pannenkoeken,
ijs en chocolademousse.
Prijs: €45 voor 5 dagen
€36 voor 4 dagen

Tennis voor Kids vzw,
Bindstraat 20, 2600 Berchem
03/239 17 27
info@tennisvoorkids.com
Ons secretariaat is open van
maandag t.e.m. vrijdag, telkens
van 9u - 12u30 en 13u30 - 16u.

ONTDEK ONS
VOLLEDIGE
AANBOD OP

Tennis
stages
3-13 jaar

Keuze uit:
Tennis + Play & Fun
Tennis + Games & Go!
Tennis + Crazy Voetbal
Tennis + Funky Hockey

Tennis + Play & Fun (3-7j)
Tennis + Games & Go! (7-13j)
“Game, set, match!” Of je nu beginner
bent of al gevorderd, bij ‘Tennis voor Kids’
voelen alle kinderen zich winnaars!
Een team enthousiaste monitoren staat
een hele week klaar om jou te leren
tennissen.
In kleine groepjes krijg je 20u tennisles.
Telkens 2u voor en 2u na de middag.
Tijdens deze lessen komen alle slagen aan
bod: forehand, backhand, opslag, volley...
Bij ‘Tennis-Play & Fun’ wisselen we de
dag af met een leuk spelprogramma: de
kinderen worden elke vakantie één dag
ondergedompeld in een bepaald thema,
we maken kennis met muziek, knutselen
onze handen vuil en leven ons uit in het
uitgebreid spelprogramma!
Bij ‘Tennis - Games & Go!’ voorzien we
een uitdagend en afwisselend sport- en
spelprogramma. Alternatieve sporten
komen daarbij zeker aan bod: Ball
Bouncer, Bumball,… FUN gegarandeerd!

Tennis + Crazy Voetbal (5-12j)

HERFSTVAKANTIE

Heb je zin in een keitoffe week vol fun,
voetbal- en tennisplezier? Sta je te
trappelen om alle technieken van tennis
en voetbal te leren op een superplezante
manier? Dan zijn de Tennis-Voetbalstages
van ‘Tennis voor Kids’ beslist iets voor jou!

Tennis - Play & Fun
Tennis - Games & Go!

We werken zoals steeds met gespecialiseerde en ervaren monitors, maar alles
blijft op een recreatief niveau. Amusement
en het speelse karakter staan centraal.
We werken steeds in kleine groepjes en
wisselen de technische voetbal- en tennistraining af met leuke (bal)spelletjes.

Tennis + Funky Hockey (5-12j)
Wil je naast tennis ook graag hockey leren?
Dan is onze Tennis-hockeystage absoluut
een aanrader!

ma 02/11/2020 t.e.m vrij 06/11/2020
5d
5d

€169
€169

KROKUSVAKANTIE
ma 15/02/21 t.e.m vrij 19/02/21
Tennis - Play & Fun
Tennis - Games & Go!

5d
5d

€169
€169

PAASVAKANTIE
di 06/04/21 t.e.m vrij 09/04/2021
Tennis - Play & Fun
Tennis - Games & Go!
Tennis - Crazy Voetbal

4d
4d
4d

€140
€140
€145

ma 12/04/21 t.e.m vrij 16/04/2021
Tennis - Play & Fun
Tennis - Games & Go!
Tennis - Funcky Hockey

5d
5d
5d

€169
€169
€189

KORTINGSACTIE
Schrijf nu in voor meerdere weken tijdens
herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie en
ontvang tot 20% korting.
Uw kind inschrijven voor een 2e week:
10% korting op prijs 2e week

Je leert stoppen, slaan, dribbelen, pushen,
flatsen en nog veel meer andere coole
hockeytrucs! We spelen enkele matchen
en werken rond teamspirit en spelinzicht.

Uw kind inschrijven voor 3 of meer weken:
20% korting op prijs 3e, 4e,... week
Meer info: www.tennisvoorkids.com

Wij zorgen voor hockeysticks, ballen,
scheenbeschermers,... jij voor het plezier.

LOCATIE EN UREN
EDEGEM - ‘Sportcentrum Mariënborgh’
Doornstraat 65B, 2650 Edegem
Aanvang: 09u00 – Einde: 17u00
Voor- en nabewaking
Van 8u30 tot 9u en van 17u tot 17u30
staan onze monitoren klaar om uw
kinderen op een toffe manier te animeren.
Prijs: €12 (5d) / €10 (4d)

ONTDEK ONS VOLLEDIGE AANBOD
OP WWW.TENNISVOORKIDS.COM

SCHRIJF NU IN OP

