Update: 25/01/2021

Te onthouden data 2021
vrijdag 1 januari
maandag 15 februari tot zondag 21 februari
dinsdag 02 maart
donderdag 18 maart
zondag 4 april
maandag 5 april tot zondag 18 april
zondag 11 april
maandag 12 april - vrijdag 16 april
maandag 12 april - vrijdag 16 april
zaterdag 17 april
zaterdag 17 april
maandag 19 april
maandag 19 april
woensdag 21 april
vrijdag 23 april
dinsdag 20 april
zaterdag 1 mei
vrijdag 14 mei
maandag 7 juni tot vrijdag 11 juni
zaterdag 12 juni
donderdag 17 juni
vrijdag 18 juni
maandag 21 juni
dinsdag 22 juni
zaterdag 26 juni
dinsdag 29 juni
zaterdag 3 juli
maandag 5 juli tot vrijdag 9 juli
vrijdag 9 juli tot zondag 18 juli
week 5 - 9 juli
woensdag 21 juli
zondag 25 juli
maandag 26 juli tot vrijdag 30 juli
maandag 2 augustus tot vrijdag 6 augustus
maandag 16 augustus tot vrijdag 21 augustus
vrijdag 20 augustus tot zondag 29 augustus
maandag 16 augustus tot vrijdag 20 augustus
zondag 22 augustus
maandag 24 augustus tot vrijdag 28 augustus
zaterdag 28 augustus en zondag 29 augustus
vrijdag 3 tot en met zaterdag 18 september
dinsdag 7 september
zondag 19 september
maandag 20 september
zondag 10 oktober
maandag 1 november - zondag 7 november
zondag 7 november
maandag 06 december
zondag 12 december
maandag 27 december - zondag 9 januari
vrijdag 24 - zaterdag 25 december
vrijdag 31 december - zaterdag 01 januari

De voorziene data zijn altijd vatbaar voor wijzigingen
NIEUWJAAR - Clubhuis gesloten
Krokusvakantie
koud buffet-bridge
Koud Buffet bridge
Paaszondag - clubhuis gesloten
Paasvakantie
Einde winterseizoen - Opendeurdag
Nachten der Dubbels - Paasstage voor de jeugd
Indoor Tenniskamp van 9.00-17.00u
Mini voetbal tornooi
Opkuisdag
Start zomerseizoen
Start zomerlessen 8 weken
Start jeugdinterclub en tennislessen
Clubavond
Start Interclub volwassenen
Benefiet tornooi ADNP kids
Clubavond
Wisselbeker Ter Linden - clubs op uitnodiging- vrijdag finales - party
Voetbal EK: Belgie - Rusland (groot scherm)
Voetbal EK: Denemarken - Belgie (groot scherm)
Clubavond
Voetbal EK: Finland - Belgie (groot scherm)
Einde bridgeseizoen dinsdag
Clubdag
einde bridgeseizoen dinsdag
Kidstour vanaf 12 uur
Tennisstage
Open jeugd- en dubbeltornooi
Geen bridge op dinsdag en donderdag
Nationale feestdag - club gesloten
Fietstocht
Tennisstage
Tennisstage
Tennisstage
Open enkeltornooi
Tennisstage of halve dag stage
Fietstocht
Tennisstage
Finales Jeugdinterclub Tennis Vlaanderen
Clubkampioenschap - Clubweek - einde seizoensparty
AV + aanvang bridgecompetitie
Wandeling
Begin wintertennis
Wandeling
Herfstvakantie
Wandeling
Sinterklaas + Kidstour
Wandeling
Kerstvakantie
Kerstmis - Clubhuis gesloten
Nieuwjaar - Clubhuis gesloten

