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Open Jeugdtoernooi Laren 2019

H

et zit er weer op! Zeer voldaan kunnen we terugkijken op het Open
Jeugdtoernooi dat van 10 t/m 16 juni door de Jeugdcommissie voor het
eerst is georganiseerd. Onze trainer Tom heeft zich behoorlijk ingezet om de
hele organisatie rondom de inschrijvingen rond te krijgen. Met 63 deelnemers
en geen enkele afmelding zijn onze verwachtingen overtroffen. Elke dag
stonden de banen vol en genoten kinderen, ouders, opa’s en oma’s van de
sportieve prestaties van soms toch wel hele kleine kinderen. Wat een
enthousiasme en inzet en vooral het plezier in het spel viel op. De sfeer was
fantastisch en de sportieve instelling bijzonder opvallend. De weergoden
waren ons goedgezind en op 2 kleine buitjes na, hebben we een week met
veel zon achter de rug. Er deden veertien verschillende verenigingen mee en
zelfs helemaal uit Bemmel was er animo voor ons toernooitje in het mooie
Laren. Alle deelnemers hebben een leuk blauw tasje gekregen met daarin
wat gesponsorde artikelen, zoals een blauwe zonneklep, stiften, linialen,
markeerstiften, memoblokjes en pepermuntjes. Tevens heeft elke speler een
waardebon ontvangen voor een lekker ijsje dat juichend in ontvangst werd
genomen. Dit alles is gesponsord door Berkel-B uit Lochem, JWS Alles voor
Kantoor uit Raalte en Safety Products uit Laren. Als commissie zijn we
ontzettend blij met deze bijdrage en hebben we veel kinderen blij kunnen
maken. Zoals met alle jeugdwedstrijden die we organiseren, stond er voor
alle spelers vers fruit klaar en de lekkere tosti’s uit onze kantine vonden gretig
aftrek. We kijken zeer tevreden terug en staan nu al te popelen om het
volgend jaar weer te organiseren.
Sportieve groet van de Jeugdcommissie

Z

oals aangekondigd op de Algemene Ledenvergadering zal het bedanken
van de vrijwilligers een andere invulling krijgen. Om de binding tussen de
vrijwilligers te stimuleren is er voor gekozen om een vrijwilligers dag te plannen.
Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 30 november van 16.00 uur tot 20.00
uur. Ben je een vrijwilliger bij TC ’t Laerveld zet deze dag dan alvast in je
agenda. Nadere invulling volgt nog. Evenals nadere berichtgeving.

Z

ondag 1 september zal er een buurtfeest van het Boerkamp plaatsvinden
op ons park. De banen zullen dan ’s middags van 13.00 uur tot ongeveer
18.00 uur niet beschikbaar zijn. Ook de jeu de boules baan zal dan in gebruik
zijn deze middag.

O

p woensdag 4 september vanaf ongeveer 17.30 uur tot ongeveer 23.00
uur zullen de tennisbanen en de jeu de boules banen in gebruik zijn voor
een evenement van de Rabobank.

B

innenkort zal weer een actie starten van Hart voor de Achterhoek. Dit keer
zullen we als project geld proberen te krijgen voor betere zitgelegenheid
op het park. Dit betreft picknickbanken bij de oefenkooi, zitbanken bij de jeu
de boules baan en een loungebank onder de veranda. We vragen iedereen
om te stemmen als de mogelijkheid beschikbaar komt.

W

im Hakkert zal aan het eind van dit jaar afscheid nemen als bestuurslid.
We zijn op zoek naar een opvolger. Lijkt het je leuk om betrokken te zijn
bij het bestuur van de tennisvereniging en bij de parkcommissie neem dan
contact op met Wim of een van de andere bestuursleden voor meer
informatie.

Z

omertennis in LAREN
Tennisvereniging ’t Laerveld in Laren biedt ook deze zomer sporters van
andere verenigingen weer de mogelijkheid om drie maanden te tennissen.
De vereniging wil op deze manier de tennissport onder de aandacht brengen
bij sporters die voor een andere sport kiezen zoals voetbal of volleybal.
Voorzitter Jan Wilgenhof: ”We merken dat voor veel mensen het niet mogelijk
is om van twee sportverenigingen tegelijk lid te zijn, daarom hebben we dit
zomertennis bedacht om te kunnen tennissen als andere sporten stilliggen
vanwege de zomerstop. Als in de zomer bijvoorbeeld bij voetbal en volleybal
geen competitie en trainingen zijn, kunnen mensen bij ons komen tennissen
om hun conditie en balgevoel op peil te houden. Natuurlijk hopen we ook
dat deze sporters niet alleen een mooie tenniszomer hebben bij onze
vereniging, maar in de toekomst volledig lid worden van de vereniging.” De
tennisvereniging biedt het zomertennis aan voor de volgende prijs: € 50, - voor
drie maanden onbeperkt tennissen. Als je voor de eerste keer meedoet zijn er
twee tennislessen bij de prijs inbegrepen. Als je inschrijft met vier personen
tegelijk, krijgt ieder €10, - korting. Je kunt je inschrijven op het mailadres:
laerveld@hetnet.nl Meer informatie op de website van de vereniging:
www.laerveld.nl
Komende activiteiten bij ’t Laerveld:
Clubkampioenschappen:
N339 toernooi:
Plustoernooi:
Jeugdkamp:
Buurttennis:
Dorpenclash:
Buurtfeest Boerkamp:
Rabobank personeelsfeest:
Ladies Day:
Vrijwilligersmiddag:

21 juni t/m 23 juni
24 juni t/m 30 juni
3 juli t/m 7 juli
14 juli
17 augustus en 18 augustus
30 augustus
1 september
4 september
11 of 18 september
30 november

