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anmelden Voorjaarscompetitie 

 

e laatste wedstrijden van de najaarscompetitie worden momenteel gespeeld, waarbij 

het donderdag mix team 8/9 en de dames op vrijdagavond nog voluit moeten spelen 

om kampioen te worden! Het herenteam speelt in de eerste klasse en heeft nog enkele 

inhaalwedstrijden voor de boeg en vecht voor klasse behoud!  

De wedstrijden op donderdag en vrijdag beginnen om 19.00 uur. De jeugd speelt op 

zondagochtend vanaf 09.00 uur verdienstelijk hun partijen. Kom je aanmoedigen? 

Vind je het ook leuk om competitie te spelen? Meld je dan aan voor deelname aan de 

voorjaarscompetitie, individueel of met een team. Ook als je in het voorjaar opnieuw 

competitie wil spelen geef je op bij Tonny van Esterik (06-22099249) of Wilma Kuiper (06-

42765608), de verenigingscompetitieleiders (VCL) van 't Laerveld.  

De voorjaarscompetitie start in april en loopt tot en met juni, kijk voor data en competitie 

soorten op de website van de KNLTB. 

Onze tennistrainer Tom KleinLuchtenbeld zal de jeugd benaderen voor deelname aan de 

jeugdcompetities in het voorjaar.  

De inschrijfdatum sluit op 31 december a.s.  

   

De uitslag voor de actie Hart voor de Achterhoek is bekend. 

Dankzij jullie stemmen ontvangen wij het mooie bedrag van €  

450,12 voor het verbeteren van de zitgelegenheid op het park. 

Iedereen die gestemd heeft heel hartelijk bedankt! 
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Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering 

 

Beste leden en ouders/verzorgers van leden van tennisclub 't Laerveld 

Hierbij nodigen wij u uit voor de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van TC 't Laerveld 

op 

Maandag 4 november 2019 om 19.30 uur in het clubhuis 

Graag nodigen wij jullie uit voor een extra Algemene Leden Vergadering in verband met het 

voornemen de kleedkamers op te knappen. 

Wij willen jullie uitleggen wat de achtergrond van het voornemen is en uitnodigen met ons 

mee te denken over de aanpak. 

 

 

WIFI Op het park kan iedereen gebruik maken van de nieuwe WiFi. De code staat bij de 

telefoon. 

 

Belijning en verlichting De belijning op de Holterweg en de verlichting laten te wensen 

over. Dit wordt als een probleem gezien vooral in de wintermaanden. Er is contact 

geweest met de gemeente. De aanpassing van de belijning loopt en er wordt gekeken 

naar de mogelijkheid om een lantaarn te plaatsen bij de ingang van het park. 

Bericht van de Sportraad: 

Kom jij ook naar het VRIJWILLIGERS WORKSHOP FESTIVAL? Wanneer? Zaterdag 9 november 

2019 van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Stadshuus in Lochem. Meer weten? Kijk dan op onze 

website. Wil je meteen zien welke workshops er zijn?  Voor wie? Het gratis te bezoeken 

Vrijwilligers Workshop Festival is speciaal voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de 

gemeente Lochem en voor iedereen die zich als mantelzorger inzet voor zijn/haar naaste. 

 


