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Berkel-B Open toernooi 28 maart t/m 3 april!
TC 't Laerveld is klaar voor het Berkel-B open toernooi! Kom gezellig langs en kom genieten van
mooie tenniswedstrijden. Komende week worden iedere avond verschillende partijen gespeeld, met
als toppers in het weekend op zaterdag een Heren Dubbel 5 om 11.30 uur en op zondag naast de
spannende finales op alle niveaus, ook een Gemengd Dubbel 4 eveneens om 11.30 uur en om 14.30
uur een Heren Dubbel 3. Komt dat zien!

Nieuwe datum feestelijke opening & mini-/maxitoernooi: 24 april
Graag willen wij de nieuwe kleedkamers, waar ontzettend veel werk in zit van vrijwilligers, officieel
openen. We maken er een gezellig feestje van op 24 april. Zet deze datum vast in jullie agenda.
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Op deze dag kan ook getennist worden door een lid, samen met een zoon, dochter, vader, moeder,
opa, oma, buurman of buurvrouw. Alle combinaties zijn mogelijk tijdens het mini- en maxi toernooi!
Een uitnodiging hiervoor tref je aan in de bijlage.
Nieuwe doeken Rouwenhorst, Langenbaergh
Twee nieuwe sponsordoeken pronken langs de banen. Rouwenhorst Tuinmachines is een nieuwe
sponsor en met ’t Langenbaergh is de sponsorovereenkomst verlengd.

Rouwenhorst Tuinmachines is sinds 1998 een specialist op het gebied van park- en tuinmachines. Ze zijn specialist
op het gebied van tuinmachines en hun assortiment reikt van allerlei zitmaaiers en automowers tot allerlei
accugereedschap en tuintractoren. Het team bestaat uit vakkundige en ervaren medewerkers die dagelijks klaar staan
om een goede service te verlenen. Het uitgebreide assortiment biedt voor elk wat wils. Zeker een bezoekje waard.

Voor de befaamde Achterhoekse gastvrijheid kunt u terecht bij het Grand Cafe Bistro-rant
't Langenbaergh in het centrum van ons dorp Laren. U kunt bij ‘t Langenbaergh genieten van een lekkere lunch of
heerlijk diner, maar ook voor een kopje koffie of een drankje bent u van harte welkom in het gezellig grand café of op
het mooie terras.

Oproep: doneer je ‘overbodige’, maar nog steeds goede tennisracket aan de club!
Voor bijvoorbeeld onze proeftennissers, zijn we op zoek naar een aantal tennisrackets voor op de
club. Dit zodat zij niet bij het uitproberen van tennis direct een duur tennisracket hoeven aan te
schaffen. Maar denk ook aan bedrijfsuitjes of verhuur.
Dus heb jij nog meerdere rackets in je tas en kan je er best wel één missen? Lever deze in op de club.
Graag in de keuken o.v.v. je naam. De club zal deze opnieuw laten bespannen, zodat er een leuk
potje gespeeld kan worden. Onze dank is groot!
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Tenslotte:
•
•
•

Het wordt weer drukker op de banen, daarom vragen we iedereen dringend om weer af te
hangen op het afhangbord;
Dank jullie wel.
Binnenkort wordt de contributie weer geïnd;
Veel tennis en jeu de boule plezier gewenst.
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