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Nu opgeven voor het “Veilige daken”
18+ open tennistoernooi
Het toernooi wordt gespeeld van 30 augustus tot 5 september op ons sportpark.
Je kunt je inschrijven voor verschillende onderdelen. Het zou fantastisch zijn wanneer we een
volledig bezet toernooi hebben met zoveel mogelijk eigen leden.
Inschrijving sluit 22 augustus.!
Alle informatie over het toernooi kun je hier vinden:
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/36D6ABAF-9A45-43CF-AE5C-45A128F15133

Hot summer en Barbeque toernooi
Zaterdag 14 augustus
13.00-19.00 uur

Deelname om mee te tennissen is uitsluitend voor (tijdelijke)
leden. Maar… Iedereen is welkom om mee te BBQ-en! Neem
gezellig je familie/vrienden mee (graag even aanmelden) ☺
De kosten zijn €10,- voor volwassenen en €5,- voor kinderen tot
12 jaar. Deze kosten zijn exclusief drankjes.
Tijdens het toernooi krijg je bij de start een kopje
koffie/thee met iets lekkers.
Aanmelden kan tot 7 augustus bij Bennie Smeijers:
bennie_smeijers@hotmail.com / 06-22022667
We kijken uit naar een gezellig toernooi!!

Een bijzondere container op ons park
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd staat er sinds 23 juli een speciale container op ons
park waarin oude tennisballen kunnen worden verzameld.
Onze vereniging doet mee aan de landelijke actie van Renewaball, waarbij Nederlandse
tennisverenigingen gebruikte ballen inzamelen. Van die ballen worden nieuwe tennisballen
gemaakt. Die ballen heten Renewaball®. Het is een circulaire bal: hij is gemaakt van oude ballen
maar zelf ook geschikt om weer te recyclen tot nieuwe tennisballen. Renewaball heeft een
biologisch vilt (wol, katoen), waar dus geen polyester of nylon inzit. Zo dragen wij als LTC dus ook
bij aan het verminderen van microplastics in het milieu.
De container en het ophalen van de oude ballen kosten ons als vereniging niets. Deze kosten
worden de komende jaren gedragen door ABN AMRO.

LET OP: ALLEEN TENNISBALLEN HOREN IN DEZE CONTAINER!!

Probleem met baan reserveren
Het afhangbord geeft sinds 2 weken een foutmelding bij het bevestigen van een baanreservering.
Dit zou gaan over verouderde passen, terwijl deze melding niet naar voren zou mogen komen.
We hebben dit bij de KNLTB gemeld, maar vanwege de vakantieperiode kan dit even duren.
Blijf gewoon op de gebruikelijke wijze een baan en speeltijd reserveren via de KNLTB Clubapp,
alleen op het park de reservering bevestigen gaat nog even niet lukken.

DEEN sponsoractie
Net als in 2020 hebben we ons aangemeld voor de DEEN sponsoractie. Wanneer je
boodschappen doet bij de DEEN ontvang je sponsormunten welke je in de winkel kunt deponeren
in de buis van een van de deelnemende verenigingen. We hopen dat je dit doet voor LTC ‘t Harde!
De actie loopt tot halverwege augustus.

Op onze site vind je altijd de meest actuele informatie, foto’s en interessante
nieuwsfeiten. Kijk op: www.ltc-tharde.nl

