De Klinkaert Sportclub breidt uit met 8 padelvelden
bovenop de 11 bestaande tennisvelden
Kom gerust eens langs voor een hapje of drankje, we zijn bijna alle dagen geopend. (ook voor niet-leden)
Bezoek onze website of facebookpagina voor de aangepaste sluitingsdagen.

Winterbar 2021
Vrijdag 3/12, 10/12, 17/12
vanaf 17u
Zaterdag 4/12, 11/12*, 18/12
vanaf 15u
Zondag 5/12, 12/12, 19/12
vanaf 14u
*Party met DJ Danny Barbier
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Intro
De Klinkaert biedt naast het gezellige clubhuis met zonneterras en speeltuin
ook een tal van sporten aan waaronder tennis, padel, wielrennen en voetbal.
Iedereen is welkom om recreatief of onder begeleiding door erkende tennis/
padel leraars zijn/haar capaciteiten verder te ontwikkelen. De georganiseerde
activiteiten zijn zowel voor kinderen, jeugd en volwassenen.
Wie nog geen kennis heeft gemaakt met tennis of padel kan zich inschrijven
voor de ‘Start2 Tennis of Padel’ die in mei doorgaan. ‘Start2Tennis/Padel’
is een voordelig lespakket voor volwassenen onder begeleiding van een
gediplomeerd lesgever maw voor echte beginners!
Heb je al ervaring of wens je je nog te vervolmaken, Je kan je inschrijven voor
groeps-of privélessen. Tevens zijn er nog enkele avondstages gepland in juli
en augustus.
Voor de jeugd zijn er in de lente lessen die doorgaan op woensdag of zaterdag
gedurende 9 weken.
Tijdens de zomervakantie bieden we sportkampen aan voor de verdere
vervolmaking van uw kind zodat ze met plezier sporten en groeien in hun
favoriete sport.

Enkele belangrijke data 2022
Lentelessen tennis jeugd

9 woensdagen vanaf 20 april
9 zaterdagen vanaf 23 april

Privé lessen tennis

vanaf 1 april

Start 2 Tennis (enkel volwassenen)

1, 8, 15 en 22 mei

Zomerkamp (t/m 18 jaar)

4-8 juli, 8-12 augustus en 22-26 augustus

Avondkamp (enkel volwassen leden)

4-7 juli en 22-25 augustus

Meer info rond de activiteiten en lessen mbt padel kan u vinden op onze website.
Inschrijven kan via onze website www.klinkaert.be waar u ook meer informatie kan vinden.
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Waarom lid worden van de Klinkaert?
De Klinkaert organiseert door het jaar heen meerdere leuke activiteiten. Zo worden er gedurende de gehele zomer en herfst op vrijdag clubavonden georganiseerd.
Naast het tornooi zijn er regelmatig fuiven, BBQ avonden, avonden met culinaire hoogstandjes verzorgd door top-chefs en niet te vergeten aan het eind van het seizoen het clubkampioenschap voor zowel
volwassenen alsook de jeugd.
U zult ontdekken dat met ongeveer 1000 toffe leden de evenementen telkens weer een groot succes zijn.

Tennis lidmaatschap (start lidmaatschap vanaf 1/4/2022 tem 31/3/2023)
U kunt maximaal 1 boeking maximaal 1 week vooruit reserveren en tegelijk 1x uitgenodigd worden. Indien een reservering voorbij is kunt u opnieuw reserveren.

Padel lidmaatschap (Lidmaatschap is 1 jaar geldig)
U kunt maximaal 1 boeking maximaal 2 weken vooruit reserveren en tegelijk 1x uitgenodigd worden. Indien een reservering voorbij is kunt u opnieuw reserveren.

Abonnementen

Tennis

Padel

Eekhoorn Kids tem 5j

€ 10

Kids tem 9j

€ 35

Kids tem 16j

€ 75

€ 330

Student

€ 110

€ 340

Volwassen

€ 160

€ 350

Deze prijzen zijn exclusief Tennis Vlaanderen aansluiting.

Pay & Play:
U kan ook als niet-lid een terrein boeken en betaalt u de prijs per veld of per speler(s). Prijzen zijn zichtbaar via de applicatie Playtomic.
Download de applicatie op uw smartphone via https://playtomic.io/
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Breng jouw bedrijf in de kijker!!
Dit kan via een winddoek of een publicatiepaneel op onze terreinen.

Kerremansstraat 21
2840 Reet
11 tennisvelden
8 padelvelden

De Klinkaert Sportclub
Meer dan zomaar een sportclub
Onze club met meer dan 1000 leden heeft een grote regionale visibiliteit.
Hebt u interesse om onze club te sponsoren? Stuur een e-mail naar uitbating@klinkaert.be voor meer informatie.

We bedanken onze sponsors!

BVV Algemene tuinwerken, KUBUS, Architectuurbureau alexAnder Janssens, Tides-group,
PSA-Retail Mechelen, Debet Credit , Verpakkingen De Groof, Argenta Reet,
Lambrechts Franci, L. Janssens, Lec-Projects, Tuinen Roels, Hodole, De Boer & Partners,
Brasserie Mill, Van Den Bril Mode, Schoenen Jules, Banden Tom, Brasserie Beukenhof,
Het land van Ooit, Dbmotive, Telict
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