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Je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de vereniging. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar 

laerveld@hetnet.nl 

Van de bestuurstafel 

De bouwcommissie heeft niet stil gezeten 

de afgelopen tijd. Er is een aanvraag voor 

subsidie bij de gemeente gedaan voor de 

verbouwing van de kantine/kleedruimtes. 

In de Kadernota van de gemeente 

Lochem is geen ruimte voor het verstrekken 

van subsidie vanuit de begroting 2021, 

maar de commissie is wel nog met de 

gemeente in gesprek over een andere 

vorm van tegemoetkoming. 

Inmiddels gaan de voorbereidingen verder 

en gaat de bouwcommissie weer in 

gesprek met de aannemers.  

Ook wordt er hard gewerkt aan de 

renovatie van de tribune. Inmiddels is de 

gehele bestrating en de houten 

beschoeiing weggehaald en is het  nu 

wachten op offertes voor een nieuwe 

keerwand. 

 

Activiteiten coördinator 

De laatste tijd loopt het animo om deel te 

nemen aan activiteiten duidelijk terug, 

zoals ook eerder geconstateerd. 

Aangezien we als bestuur graag willen 

stimuleren dat leden elkaar kunnen 

ontmoeten hebben we gezocht naar een 

oplossing. We zijn heel blij dat twee leden 

bereid zijn om de coördinatie van de 

activiteiten op zich te nemen. Dit zijn Lian 

Vree Egbers en Mirjam Haijtink. De taken 

van de activiteiten coördinatoren zullen 

onder andere zijn: 

• het ontwikkelen van nieuwe 

activiteiten, daarbij lettend op de 

verschillende leeftijdscategorieën; 

• het maken van een jaarplanning; 

• zorgdragen voor een goede 

communicatie; 

• stimuleren van de jeu de boules, ook 

buiten de eigen vereniging;  

Het is niet de bedoeling dat Lian en Mirjam 

zelf de activiteiten gaan organiseren en 

we hopen daarom dat er enthousiaste 

leden zijn die bereid zijn om aan te sluiten 

en de organisatie van een activiteit op zich 

willen nemen. We hopen zo het 

deelnemen aan activiteiten 

aantrekkelijker te maken en dat de leden 

elkaar weer regelmatig op ons park zullen 

ontmoeten. 

Foto-tijdcapsule 

Kortgeleden ontvingen wij het verzoek van 

Ada Ritzer om mee te werken aan een 

project over Laren in tijden van de 

coronacrisis. Ze wil een foto-tijdcapsule 

maken waarin is vastgelegd hoe Laren als 

dorp/gemeenschap omgaat met de 

corona-maatregelen. Bij Laren horen niet 

alleen de inwoners, het straatbeeld en de 

ondernemers maar ook de verenigingen 

en stichtingen. Deze wil zij daarom graag 

onderdeel van het foto-document maken. 

De mogelijkheden tot uitbrengen van een 

boek en/of expositie wordt onderzocht. 

Ada wil laten zien hoe verenigingen 

omgaan met deze bijzondere tijd. 

Hieraan hebben wij onze medewerking 

verleend. Er zijn foto’s gemaakt van de 
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renovatie van de tribune. Binnenkort zal zij 

weer op ons park foto’s maken van de jeu 

de boules. 

 

Jeu de boule 

De nieuwe jeu de boules baan is inmiddels 

ook een heel stuk gevorderd. We hebben 

zelfs al een openings moment gepland. Dit 

wordt zaterdag 12 september. Zet deze 

datum alvast in je agenda. 

                                                 

 
 

Tennissen in Coronatijd 

Er mag gelukkig weer getennist worden. 

We waren al begonnen met lessen en 

single spelen.  Afgelopen maandag 

kregen wij groen licht van de gemeente 

om ook te mogen dubbelen bij ’t Laerveld. 

Het is meteen alweer gezellig druk op het 

park. Wel nog steeds met beperkingen. Wij 

houden hierbij de richtlijnen van de 

overheid, het NOC/NSF (richtlijn 

verantwoord sporten), de KNLTB en de 

gemeente Lochem in acht. Zie 
https://www.laerveld.nl/tennis-en-jeu-de-boules-

op-t-laerveld-weer-beperkt-mogelijk/ 

 

Het is alleen mogelijk om op afspraak te 

komen tennissen of jeu de boules spelen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het 

reguleren van de toestroom en het aantal 

aanwezige sporters op het park. 

Reserveren kan alleen, minimaal een dag 

van tevoren, via What’s App bij één van de 

bestuursleden. In de app de namen van 

de spelers, de dag en het tijdstip graag 

doorgeven. 

• Hugo van Andel, 06-37456738  

• Sandra Echternach, 06-41051721 

• Ruud ter Welle, 06-38891678  

• Jan Wilgenhof, 06-20958313  

 

De reservering is pas geldig na 

bevestiging door een van de 

bestuursleden. Als reserveren via 

What’s App echt niet lukt, mag je ook 

bellen. 
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