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Baby‐Tennis, halve dagen (van 9 tot 12 uur), voor kinderen van 4/5 jaar :
64 €/80 € voor de inwoners van Sint‐Lambrechts‐Woluwe / 80 €/100 € voor
inwoners van een andere gemeente;
Mini‐Tennis, halve dagen (van 9u tot 12u of van 13u tot 16u), voor de 6/8‐
jarigen : 64 €/80 € voor de inwoners van Sint‐Lambrechts‐Woluwe / 80 €/100 €
voor de inwoners van een andere gemeente;
Mini‐tennis, volledige dagen (van 9u tot 16u), voor kinderen van 6/8 jaar :
112 €/140 € voor de inwoners van Sint‐Lambrechts‐Woluwe / 132 €/165 € voor
de inwoners van een andere gemeente;
Tennis, halve dagen (van 9u tot 12u of van 13u tot 16u), voor kinderen van
9/18 jaar : 64 €/80 € voor de inwoners van Sint‐Lambrechts‐Woluwe /
80 €/100 € voor de inwoners van een andere gemeente;
Tennis, volledige dagen (van 9 tot 16u), voor kinderen van 9/18 jaar :
112 €/140 € voor de inwoners van Sint‐Lambrechts‐Woluwe / 132 €/165 € voor
de inwoners van een andere gemeente;
Tennis & Multi‐activiteiten, volledige dagen (van 9u tot 16u), voor 6/12‐
jarigen : 112 €/140 € voor de inwoners van Sint‐Lambrechts‐Woluwe /
132 €/165 € voor de inwoners van een andere gemeente;
Tenniscompetitie met begeleiding in toernooi, hele dagen, vanaf 9 jaar
(cursus gereserveerd voor kinderen die aangesloten zijn bij de tennisbond) :
112 €/140 €;
Tennis ʺà la carteʺ, een halve dag (van 9u tot 12u of van 13u tot 16u), voor
kinderen van 6/18 jaar : 16 €/ ½ dag voor de inwoners van Sint‐Lambrechts‐
Woluwe / 20 € voor de inwoners van een andere gemeente;
Tennis ʺà la carteʺ, volledige dagen (van 9u tot 16u), voor kinderen van 6/18
jaar : 28 €/dag voor inwoners van Sint‐Lambrechts‐Woluwe / 33 € voor
inwoners van een andere gemeente;
Tennis & patisserie / plastische kunsten, volledige dagen (van 9u tot 16u),
enkel tijdens de week van 6 tot 9 april, voor kinderen van 6/10 jaar: 120 €
voor de inwoners van Sint‐Lambrechts‐Woluwe / 136 € voor de inwoners van
een andere gemeente;
Tennis & voetbal, volledige dagen (van 9u tot 16u), enkel tijdens de week
van 12 tot 16 april, voor kinderen van 8/12 jaar : 140 € voor de inwoners van
Sint‐Lambrechts‐Woluwe / 165 € voor de inwoners van een andere gemeente.

Informatie en inschrijvingen : 02 770 03 44 – clubwta@gmail.com – www.tennis‐
wslw.be

