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Kantine weer open, bardiensten gaan weer verder
Zoals jullie ongetwijfeld weten is onze kantine m.i.v. 1 juli 2020 weer open. Dit houdt in dat vanaf die datum
ook de kantinediensten weer gedraaid worden.
Nu zijn er een aantal mensen die door corona geen bardienst gedraaid hebben vóór 1 juli en we hebben
ook nog openstaande diensten in 2020 na 1 juli..
Aangezien we veel omzet gemist hebben in de afgelopen maanden is het echt nodig dat de openstaande
bardiensten worden ingevuld, dus help ons aub, door de onbezette diensten alsnog in te vullen.
Het bestuur zou het zeer op prijs stellen!
In de KNLTB clubapp zijn inmiddels de bardiensten inzichtelijk en kun je ook zien wanneer er nog een
dienst wordt gezocht. Er ligt ook een papieren schema achter de bar, echter we werken nu vooral via de
clubapp en deze is altijd bijgewerkt. De papieren versie kan soms niet de laatste stand van zaken
weergeven. Je kunt dus via de KNLTB clubapp de inschrijving voor een openstaande bardienst doen.
Hoe werkt dat?:
KNLTB Clubapp openen (Zelfde app als voor het reserveren van de banen)
klik op ' huisje/club'
klik op 'Diensten' bovenaan op het scherm
zoek en klik de datum waarop staat '1 beschikbaar'
klik op barmedewerker - klik op 'inschrijven'
Bij vragen over de app graag contact zoeken met Bennie Smeijers.
06-22022667 of bennie_smeijers@hotmail.com
Voor overige vragen betreffende de kantine graag contact zoeken met Frans Seelen.
info@fseelen-loopbaanadvisering.nl of 06-10078031
Alvast bedankt voor de medewerking.

Gezocht: handige doe-het-zelver
Ook dit jaar hadden we weer veel last van de eikenprocessierups. Dit ondanks voorzorgsmaatregelen en
verschillende bestrijdingsmomenten door de gemeente.
Bekend is dat de jeukrups ook natuurlijke vijanden heeft, zoals verschillende insecten maar vooral ook
vogels en specifiek de koolmees.
Daarom zijn we op zoek naar een handige doe-het-zelver die voor ons een aantal mezen nestkastjes wil
maken. Zo hopen we volgend voorjaar de eikenprocessierups terug te kunnen dringen.
Ben jij die handige knutselaar?? Neem contact op met de technische commissie (Harrie Kappert, mail:
h.kappert@t-mobilethuis.nl)

Hot Summer BBQ toernooi, zondag 9 augustus
Deelname om mee te tennissen is uitsluitend voor (tijdelijke) seniorleden. Maar… Iedereen is
welkom om mee te BBQ-en! Neem gezellig je familie/vrienden mee (graag ook aanmelden)
De kosten zijn € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen tot 12 jaar.
Deze kosten zijn exclusief drankjes.
Tijd: 12.00 - 19.00 uur
Tijdens het toernooi krijg je bij de start een kopje koffie/thee met iets lekkers. De BBQ
bestaat per persoon uit een broodje hamburger, drie satéstokjes, sausjes, salade,
stokbrood en een toetje!
Aanmelden kan tot 29 juli bij Bennie Smeijers:
bennie_smeijers@hotmail.com
of App / SMS 06-22022667
We kijken uit naar een gezellig toernooi!!
Wees er snel blij, vol=vol, op=op, weg is pech.

Voorjaarscompetitie wordt KNLTB competitie 2020
Zoals eerder vermeld is de voorjaarscompetitie van de KNLTB doorgeschoven naar het najaar.
Als het verder gaat zoals nu de (corona) situatie nu is, begint deze competitie voor junioren op 6 september
en voor senioren in het weekeinde van 11-12-13 september.
Voor de jeugd zijn een aantal jeugdleden de ingeschreven. Omdat er in bepaalde leeftijdscategorieën geen
volledig team kon worden samengesteld is samenwerking gezocht met de verenigingen van Elburg en
Wezep. Zo zijn er samen met hen toch een aantal gecombineerde teams ingeschreven en komen de
kinderen toch toe aan competitie spelen.
Jeugd - Zondag:
Groene competitie (gecombineerd met Wezep)
Rode en oranje competitie (gecombineerd met Wezep)
Junioren 11 t/m/ 14 (eigen team ’t Harde)
Jongens 11 t/m 14 (gecombineerd team met Elburg)
Senioren vrijdag (avond) zaterdag:
Vrijdag: 4 teams 17+ gemengd en 1 team 17+ herendubbel
(nieuw op de vrijdag is dat er op tijd wordt gespeeld, een wedstrijd duurt 1 uur en games worden
doorgeteld, dus geen sets! Deze nieuwe regel geldt alleen voor de vrijdag (avond) competitiewedstrijden).
Zaterdag: 2 teams in herendubbel 17+ en 1 team herendubbel 50+

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

www.ltc-tharde.nl

