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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 

Onderhoud  
onderdag is er onderhoud aan de 
tennisbanen. Er kan dan overdag niet 

getennist worden behalve de lessen van 
Martijn. ’s Avonds kan er gewoon weer 
gebruik gemaakt worden van de banen. 
 
Klinkers, tegels en brandhout  

r zijn diverse materialen op het park die 
nog heel goed gebruikt kunnen worden,  

er kunnen klinkers en tegels opgehaald 
worden en brandhout van de oude tribune. 
Heb je hier belangstelling voor dan graag vóór 
zaterdag a.s. contact opnemen met Wim 
Hakkert: 0612049077  
 
Nieuws van de jeugdcommissie  

a een lange tijd zonder evenementen en 
competities, zijn we blij dat we met de 

huidige maatregelen voor de jeugd iets 
hebben kunnen organiseren de afgelopen 
weken.  
Op donderdag 9 april mochten de jeugdleden 
een introducé meenemen naar de tennisles. 
Trainer Martijn had leuke lessen voorbereid 
en acht kinderen hebben kennis gemaakt met 
tennis. En voor de jeugdleden was het erg 
leuk om aan hun vriendje of vriendinnetje te 
laten zien wat ze doen tijdens de lessen en 
hoe goed ze al kunnen tennissen. Een zeer 
geslaagde middag. Hopelijk zijn de vriendjes 
en vriendinnetjes zo enthousiast geworden 
dat ze zich aanmelden voor de drie gratis 
proeflessen!  
 
Zaterdag 17 april hebben we een middag 
georganiseerd voor de jeugdleden. De middag 
had als doel om het tennissen, buiten de 
tennislessen om te stimuleren. De jeugd heeft 
heerlijk in het zonnetje diverse wedstrijden 
gespeeld, er is uitleg geweest over het 
afhangbord en Martijn heeft tips en trucs 
gegeven. Uiteraard was er iets te drinken met 
wat lekkers en er klonk muziek op de banen. 
We hopen dat dit een eerste aanzet is 
geweest voor de jeugd en dat we ze vaak zien 
op ’t Laerveld.  

Om alvast te noteren voor de jeugdleden: 
zondag 4 juli. Wat we gaan doen, dat blijft 
nog even geheim…..  
 
Groetjes van de jeugdcommissie, 
Martijn, Lieke, Madie, Linnie en Hester  
 
Algemene Ledenvergadering  

e uitgestelde Algemene 
Ledenvergadering van 2021 staat nu 

gepland op 31 mei. De eerste week van mei 
zal er een beslissing genomen worden of de 
vergadering kan doorgaan met inachtneming 
van de maatregelen, anders zal er naar een 
nieuwe datum gezocht worden. We houden u 
op de hoogte. 
 
Reanimatiecursus  

lk jaar is er bij onze vereniging de 
gelegenheid om een reanimatie cursus te 

volgen. Vorig jaar kon dit niet doorgaan 
vanwege Covid-19. Dit jaar moeten we de 
cursus in ieder geval uitstellen tot het najaar 
omdat er nu nog steeds geen cursussen 
gegeven kunnen worden voor particulieren. 
Zodra dit weer kan zullen we dit laten weten.  
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Verbouwing kleedkamers en tribune  
r wordt inmiddels nog druk gewerkt 
aan de verbouwing van de 

kleedkamers. Door de vele 
zelfwerkzaamheid van vrijwilligers en de 
daardoor bespaarde kosten, is het 
mogelijk om ook vloerverwarming in de 
kleedkamers aan te leggen. De aanleg 
van de elektriciteit zal ook grotendeels 
zelf gedaan worden onder deskundige 
leiding van Aanstoot.  
 
Intussen wordt er onderzoek gedaan naar een 
nieuw sleutelsysteem. Zodra daarover meer 
bekend is volgt er informatie.  
 
De nieuwe tribune is inmiddels ook door veel 
vrijwilligers voorzien van plantjes. Het is weer 
een mooie verbetering van ons park 
geworden.  
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Zomerabonnement  
 

Ook dit jaar wil ’t Laerveld een zomerabonnement aanbieden. Voor € 50, - mag er vier 

maanden getennist worden. Aanmelden vóór 1 juni. Bij aanmelding met vier personen 

tegelijk zijn de kosten per persoon slechts € 40, -   

 

Misschien heb je buren of vrienden die van dit abonnement gebruik willen maken. 


