
    

Hoi Jeugdleden, 

Van maandag 15 augustus tot en met woensdag 17 augustus organiseren LTC Naaldwijk en Burgersdijk 
Tennis het zomer tennis festijn. Hierbij zullen verschillende trainers van Burgersdijk Tennis aanwezig zijn 
en wordt er op een speelse manier training gegeven aan de kinderen van de diverse kleuren.  

Voor alle kinderen in rood en oranje starten we dinsdag 16 augustus van 9.30 uur tot 12.00 uur. Dan 
krijgen de kinderen een lunch en kunnen om 12.30 uur worden opgehaald. Woensdag 17 augustus 
starten we in de middag om 16.00 uur en gaan we na het trainen lekker BBQ-en. Om 19.30 uur sluiten 
we de dag af.                                                                                                                                                     
De kosten hiervoor zijn 40 euro per kind en dienen contant betaald te worden op de eerste trainingsdag. 

Voor alle kinderen die spelen met groene en gele ballen start het zomerfestijn op maandag 15 augustus 
9.30 uur tot 13.30 uur, dinsdag 16 augustus 9.30 uur tot 13.30uur. Beide dagen krijgen de kinderen een 
lunch tussendoor. Woensdag 17 augustus starten we in de middag om 16.00uur en gaan we na het 
trainen lekker BBQ-en. Om 19.30 uur sluiten we de dag af.                                                                       
De kosten hiervoor zijn 75 euro per kind en dienen contant betaald te worden op de 1e trainingsdag. 

Inschrijven voor het zomerfestijn kan via e-mail of Whatsapp vooraf door te geven bij Dennis. 
dennis@burgersdijktennis.nl of 0618815668. 

Dit jaar zal aansluitend op het zomerfestijn het welbekende slaapfeest van LTC Naaldwijk georganiseerd 
worden. Dit slaapfeest is alleen voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool (en de 
basisschoolverlaters). Dus vind je het leuk om na het zomerfestijn te blijven slapen geef je dan snel op 
via evenementenjeugd@ltcnaaldwijk.nl Voor het slaapfeest hebben we beperkt aantal plekken. VOL = 
VOL. 

 

Naam:  
Leeftijd: 
Telefoonnummer: 
Emailadres: 
Kleur bal: (Rood, oranje, groen of geel) 
 
Mocht je een vriendje/vriendinnetje meenemen naar het zomerfestijn dan ook graag bovenstaande 
gegevens doorgeven (ook voor het vriendje of vriendinnetje dient betaald te worden). Het slaapfeest is 
alleen voor kinderen van LTC Naaldwijk. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Zwakhals via 06-18815668 of 
dennis@burgersdijktennis.nl  of enenementenjeugd@ltcnaaldwik.nl 

 
Alvast een fijne zomervakantie en hopelijk tot dan! 

Trainersteam LTC Naaldwijk en de organisatie van het slaapfeest.                           
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