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Van harte welkom!!  

Tc Jus in is een landelijk gelegen tennisclub opgericht in 1984. In 2009 

hebben we de club overgenomen van de ouders van Wim. Samen met 

de andere familieleden zetten we zo het levenswerk van onze ouders 

verder! 

Tc Jus in is gekend voor zijn familiale, gezellige sfeer en sterke 

jeugdwerking. Reeds jarenlang worden wij beloond door Tennis 

Vlaanderen met het label Jeugdvriendelijke tennisclub met erkende 

kidstennisschool.  

Samen met onze mensen achter de toog, ons trainersteam van onze 

tennisschool, ons jeugdbestuur en iedereen die in onze club een 

steentje bijdraagt, stellen wij alles in het werk om een toffe, 

ontspannende sfeer over te dragen aan al onze leden. 

Maar ook fietsers, wandelaars en andere bezoekers keren graag 

terug voor de gezelligheid.  

Wij wensen u alvast een leuke tijd toe in onze club. Als er vragen of 

opmerkingen zijn, dan staat iedereen graag voor je klaar! 

 

Wim en Liesbet 

Gijs, Daan en Tuur 



FRISDRANKEN 

COCA-COLA / LIGHT / ZERO  € 2,20 
FANTA    € 2,20  
SPRITE    € 2,20  
CHAUDFONTAINE BLAUW  € 2,20 
CHAUDFONTAINE ROOD   € 2,20 
CHAUDFONTAINE 50CL   € 2,40 
 
GINI    € 2,40 
TONIC    € 2,40 
ICE TEA    € 2,40 
ICE TEA ZERO   € 2,40 
FRISTI    € 2,40 
CECEMEL    € 2,40 
IJSKOFFIE CECEMEL   € 2,40 
 
MINUTE MAID APPELSIEN  € 2,40 
MINUTE MAID MULTIVITAMINES  € 2,40  
MINUTE MAID APPEL   € 2,40 
 
TÖNISSTEINER ORANGE   € 2,40 
TÖNISSTEINER CITROEN  € 2,40 
TÖNISSTEINER VRUCHTENKORF  € 2,60 
TÖNISSTEINER NARRANJA   € 2,60 
TÖNISSTEINER ICE BREAK  € 2,60 

 



SPORTDRANKEN 

AQUARIUS  LEMON   € 2,40 
AQUARIUS ORANGE   € 2,40 
AQUARIUS RED PEACH   € 2,40 
AQUARIUS BLUE ICE   € 2,40 
 

 

 

 
SNOEP    € 1,90 
HULAHOOPS   € 2,50  

 

 

 
 
 

 

 

 



BIEREN FLES 
JUPILER    € 2,20 

JUPILER 0,0%   € 2,20 

LEFFE BLOND   € 3210 

LEFFE BRUIN   € 3,20 

LEFFE 0,0%    € 3,20 

DUVEL / DUVEL 666   € 3,20 

WESTMALLE DUBBEL   € 3,20 

HOEGAARDEN WIT    € 2,70 

LIEFMANS ON THE ROCKS  € 2,70 

LIEFMANS ON THE ROCKS 0,0%  € 2,70 

SCOTCH WATNEYS   € 3,20 

CORNET    € 3,20 

HAPKIN    € 3,20 

KASTEELBIER ROUGE   € 3,20 

SEZOENS    € 2,70 

 

BIEREN VAT 

STELLA  25 CL   € 2,20 

STELLA  33 CL   € 2,40 

KARMELIET  25CL   € 3,40 

KARMELIET  33CL   € 3,70 

BRUGSE ZOT 33 CL   € 3,20 



FIETSCAFE 

Al jaren zijn wij een ideaal fiets - en wandelcafé en wij 
besteden hier veel aandacht aan. 

Zo is het belangrijk dat fietsers en wandelaars zich bij 
ons thuis voelen. Limburgers zijn gastvriendelijke 
mensen en dit willen wij zeker extra in de verf zetten! 

Zo vinden fietsers en wandelaars bij ons alle rust in 
onze landelijk gelegen tennisclub. Ons ruim buitenterras 
bestaat uit een 70 tal zitplaatsen waarvan er een 10 tal 
overdekt zijn om te kunnen genieten van een drankje of 
een hapje. Zo hebben wij de mogelijkheid om grote 
groepen fietsers en wandelaars te ontvangen. Een groot 
buitenterras en een extra ruimte binnen in ons 
cafetaria maakt dat wij groepen tot 100 mensen kunnen 
ontvangen. 

Ten tweede zijn onze prijzen nog heel democratisch en 
hebben wij alle "lekkere" dranken in ons gamma! 

 

 



WIJNEN 

WITTE WIJN GLAS   €  3,20 

WITTE WIJN FLES                € 18,00 

ROSE WIJN GLAS   €  3,20 

ROSE WIJN FLES   € 18,00 

RODE WIJN GLAS   €  3,20 

RODE WIJN FLES   € 18,00 

STRONGBOW  

   RED BERRIES / ELDERFLOWER   € 3,80 

CAVA 
CAVA GLAS    € 4,40 

CAVA FLES       € 24,00 

APEROL SPRITZ   € 8,00 

LIMONCELLO SPRITZ   € 8,00 

PORTO 
WIT    € 3,40 

ROOD        € 3,40 

 



STERKE DRANK 

BAILEYS    € 4,40 

WHISKEY    € 4,90 

JENEVER    € 3,00 

AMARETTO    € 4,40 

GIN KORHAAN   € 4,90 

MARTINI WIT   € 4,40 

WODKA    € 4,90 

COGNAC    € 4,90 

BACARDI    € 4,40 

RUM    € 4,90 

 

 

 

 



WARME DRANK 

KOFFIE    € 2,50 

KOFFIE DECAFEÏNE   € 2,50 

KOFFIE VERKEERD   € 2,90 

CECEMEL MET SLAGROOM  € 2,60 

VERSE SOEP   € 3,50 

THEE LIPTON NATUUR   € 2,40 

THEE LIPTON LINDE   € 2,40 

THEE LIPTON GREEN TEA CITRUS  € 2,40 

THEE LIPTON ROSEBOTTEL  € 2,40 

THEE LIPTON GREEN TEA MINT  € 2,40 

THEE LIPTON CAMILLE   € 2,40 

ROYCO SOUP GROENTEN  € 2,40 

ROYCO SOUP TOMATEN   € 2,40 

ROYCO SOUP KIP   € 2,40 

ROYCO SOUP ERWTEN   € 2,40 

 

 

 



SNACKS 

VERSE DAGSOEP   € 3,50 

 

CROQUE UIT ’T VUISTJE   € 3,00 

CROQUE MONSIEUR   € 5,50 

CRAC CROC    € 4,00 

   (GEGRILDE BAGUETTE MET KAAS EN HESP) 

 

HOTDOG KLEIN (1 WORSTJE)  € 3,00 

HOTDOG GROOT (2 WORSTJES)  € 4,00 

 

SMOS    € 4,00 

BROODJE KAAS /HESP   € 3,00 

SANDWICH KAAS / HESP/ NUTELLA € 2,50 

 

BROODJE CURRY WORST  € 4,00 

BROODJE MEXICANO   € 4,00 

BICKY BURGER   € 4,00 

FRIET MET SAUS   € 2,50 

FRIKANDEL    € 2,00 

 

 

 



BORRELHAPJES 

PORTIE KAAS/SALAMI/GEMENGD  € 4,50 

BITTERBALLEN (10 STUKS)  € 3,90 

PARTYSNACKS (10 STUKS)  € 3,90 

 

SPECIALITEITEN 
      VAN HET HUIS 
 

NACHO’S     € 10,00 

 (MET KAASSAUS EN PEPERS)  

 

JUS IN BROODJE   € 4,00  

  (BAGUETTE MET SLA, SPEKJES EN TOMATEN) 

 

JUS IN SCHOTEL   € 18,00 

  (ZAKJE FRIETEN MET MEER DAN 70 HAPJES) 

 

 



BESPANNINGEN 

In onze club kan je ook je tennisracket laten bespannen! 

Geef dus vanaf nu gewoon je racket af aan de toog en wij 

zorgen ervoor dat ze bespannen is. Zo simpel is het!  

Wij hebben een groot aantal snaren die we kunnen bespannen. 

Wil je een meer specifiekere snaar hebben, dan kunnen we 

hier uiteraard ook voor zorgen. 

Bespannen kan al vanaf 15,00 euro. We hebben met 

verschillende professionele partners samen gekeken om een 

mooie selectie te maken van de beste snaren op de markt. 

Snaren voor een recreant en snaren voor een 

competitiespeler. Wij zorgen ervoor dat iedereen tennist met 

de beste snaar. 

Als jeugdvriendelijke tennisclub hebben we uiteraard ook een 

speciale prijs voor de jeugdspelers. Een jeugdspeler kan 

zijn/haar racket bespannen voor 12,00 euro per racket. 

 

 



BESPANNINGEN 
Waarom je racket in onze club laten bespannen? 

Je kan 7 op 7 je racket laten bespannen en afhalen! Ook 

ontvang je een klantenkaart waarop je 6de bespanning gratis 

is!  

Wanneer moet ik mijn bespanning vervangen? 

Er zijn drie redenen om een snaar te vervangen: 

• omdat hij gebroken is; 

• als de hardheid van de bespanning te ver is 

teruggelopen; 

• de materialen van de snaar door veroudering aan 

waarde hebben verloren. 

Samen met de hardheid loopt ook de elasticiteit en daardoor 

de demping van de snaar terug; elasticiteit absorbeert de 

trillingen/klappen beter. Als de elasticiteit terug loopt moet je 

zelf meer kracht gebruiken en krijg je meer trillingen/klappen 

op je arm en daardoor sneller kans op blessures. 

Als stelregel kun je aanhouden,  
1 keer per week tennissen is minimaal 1 keer per seizoen een 

nieuwe snaar en bij  
2 keer per week tennissen, is het 2 keer per seizoen, … 



IJSJES 

BIG CHOCOLADE   € 3,00 

BIG WHITE    € 3,00 

BIG ALMOND   € 3,00 

CORNETS D’AMOUR VANILLE  € 2,50 

CORNETS D’AMOUR BRESILIENNE  € 2,50 

LIMBO ORANGE   € 2,50 

LIMBO COLA   € 2,50 

BUMBA    € 2,00 

K3    € 2,00 

PLOP    € 2,00 

MAYA    € 2,00 

RACKET LOLLY   € 2,00 

 

Jaarlijks organiseren we verschillende open tornooien: 

• Paasvakantie: jeugd- en dubbeltornooi 

• Zomervakantie (juli): open tornooi 

• Kerstvakantie: jeugd- en dubbeltornooi 



JEUGDBESTUUR 
Gezonde ontspanning is belangrijk voor de ontwikkeling van 

onze jeugd. Vandaar dat het jeugdbestuur veel energie en 

aandacht geeft aan jeugdwerking. Allerlei activiteiten worden 

georganiseerd om jullie kinderen enthousiast te maken voor 

tennis. 

Een jeugdbestuur kan niet ontbreken in een kindvriendelijke 

club. 

Het jeugdbestuur organiseert diverse activiteiten met als doel 

opbrengsten te generen om de tennisactiviteiten van uw kind 

te ondersteunen en te begeleiden. De opbrengsten gaan 

integraal naar de jeugdwerking. 

Wat hebben we jaarlijks allemaal op de planning staan? 

• Ons jaarlijks avonturenkamp in de krokusvakantie 

• Frietenbak tijdens het zomertornooi  

• Nacht der Dubbels  

• Clubfeest  

• Jaarlijkse eetdag 

Zoals jullie kunnen lezen, verzorgen we talrijke activiteiten. Dit 
brengt niet alleen geld in het laatje maar op deze manier 
brengen we ook sfeer in de club!  

Niet alleen anders, beter! 
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