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Feestelijke opening jeu de boules banen
Op zaterdag 12 september zijn de jeu de
boules banen op feestelijke wijze geopend.
Nadat Herman Ter Welle is uitgeroepen tot lid
van verdienste, kon het jeu de boules toernooi
beginnen.
Ondertussen
speelde
de
accordeonvereniging gezellige muziek en
konden we genieten van een lekker ijsje. Aan
het eind van de middag zijn spontaan de
eerste aanmeldformulieren voor het jeu de
boules lidmaatschap al ingevuld. We kijken
terug op een gezellige middag met een goede
opkomst.

Teun Beumer opent de nieuwe jeu de boules banen

Ladiesday 2020
Om 10.00 uur werden we ontvangen met
koffie en heerlijke taart!
Het was voor de organisatoren nog wel even
spannend.... Kon het allemaal wel doorgaan
i.v.m. het coronavirus? Want je zit wel met 21
mensen bij elkaar.... Gelukkig waren de
weergoden ons goed gezind en kon alles
gewoon doorgaan! Het bleek de laatste mooie
dag van deze zomer op de 23e september!
En dat alles buiten kon plaatsvinden was een
enorme pré! De organisatie van die dag was
perfect. Naast de partijtjes tennis speelden we
jeu de boules op de mooie nieuwe banen.

Henny en Herman ter Welle, lid van verdienste

Je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de vereniging. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar
laerveld@hetnet.nl
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En in de oefenkooi probeerden we smileys te
raken, wat nog heel moeilijk bleek. De bal
tegen het doek slaan is toch een stuk
gemakkelijker. Toch maar eens vaker oefenen
in de oefenkooi.... Tussen de middag stonden
er lekkere, supergezonde,
salades voor ons klaar.
Daarbij stokbrood, vers
fruit en heerlijke drankjes
lege bordjes op de ladiesday

Wat wil een mens nog
meer. Om ongeveer kwart
over twee kwam er een
einde aan deze mooie dag.
We hebben het samen
afgesloten met een heerlijk drankje en daarna
vond de prijsuitreiking plaats. En je wilt het
niet geloven, maar om half vier vielen de
eerste regendruppels! De herfst 2020 lijkt te
beginnen... Kortom het was een geweldige,
gezellige dag buiten bewegen. Nogmaals
namens alle deelnemers bedankt! Een dikke
pluim voor de organisatoren van deze
gezellige dag! In 2021 volgt er weer een
ladiesday.
Carla Huizinga
KNLTB app
De KNLTB app is onlangs bijgewerkt met
diverse informatie. Er zal steeds meer
gecommuniceerd worden naar de leden via de
app. Ook is het mogelijk om de andere leden
via de app te bereiken. Het is daarom belangrijk
dat zoveel mogelijk leden gebruik maken van
de KNLTB app. We willen daarom ook vragen of
iedereen de app wil proberen te installeren.
Mocht dit een probleem zijn dan kunnen jullie
hulp vragen bij een van de bestuursleden.
Meer informatie over de app is bij
onderstaande
link
te
vinden.
https://www.knltb.club/clubapp/
Competitie en corona maatregelen
De competitie is inmiddels al weer volop
begonnen. We willen nog even de aandacht
vestigen op enkele maatregelen die belangrijk
zijn voor de veiligheid in verband met het
corona virus. Per team moet er gebruik
gemaakt worden van een vaste tafel en vaste
zitplaatsen (volgens de 1.5 meter regels). Het
is verplicht de gasten te vragen zich te

registreren zodat de GGD een grondig bron- en
contactonderzoek kan doen in het geval van
een besmetting. Daarvoor ligt er een
registratieformulier klaar in de kantine. De
vragen van de corona-gezondheidscheck
moeten zijn gesteld. Dit geldt dus voor
spelers, begeleiders en toeschouwers die
gebruik
willen
maken
van
de
horecagelegenheid in het clubhuis of op
het terras. Er mogen maximaal vier
personen tegelijk gebruik maken van de
kleedkamers. Er mag één persoon tegelijk
onder de douche.
Vrijwilligersmiddag
Ook dit jaar zal er weer door het bestuur
een middag georganiseerd worden om de
vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage in
het afgelopen jaar. Hiervoor zal als vaste dag
de laatste zaterdag van november ingepland
worden. Dit jaar vindt de middag dus op 28
november plaats. Ben je vrijwilliger bij TC ’t
Laerveld zet dan deze datum alvast in je
agenda. Meer informatie en een uitnodiging
volgen nog.
Roosters voor schoonmaak- en
kantinediensten
De roosters van de schoonmaak- en
kantinediensten
worden
per
mail
gecommuniceerd. Het gebeurt nogal eens dat
er mensen niet komen opdagen bij hun dienst.
We willen iedereen verzoeken om de mail
goed in de gaten te houden en ook de SPAMbox te controleren of je ingedeeld bent om te
helpen. Het is belangrijk dat we met elkaar
zorg dragen voor een goed verloop hiervan.
Ben je verhinderd dan dien je zelf voor
vervanging te zorgen.
Informatie financiële plaatje verbouwing
kleedkamers
Binnenkort zal er een uitleg gegeven worden
over de financiën met betrekking tot de
aanstaande verbouwing van de kleedkamers.
Hou de mail goed in de gaten voor de
uitnodiging.

