Nieuwsbrief LTC ’t Harde

NB 18-2019

Oud en Vaudt (oliebollen) toernooi
Vrijdagavond 27 december
We starten om 19.00 uur en spelen tot 22.00 uur.
Geef je op vóór zaterdag 21 december bij Bennie Smeijers: bennie_smeijers@hotmail.com
Voor alle leden vanaf 16 jaar. Dit jaar staat het Oud en Vaudt toernooi in het teken van:

Touch of neon!
De kosten zijn € 5,- per persoon. Uiteraard kun je weer genieten van heerlijk zelfgebakken
oliebollen, hapjes en glühwein. En …… er is prijs voor degene die het meeste opvalt!!

Opgeven voorjaarscompetitie
Tot 24 december kan men aanmelden voor de voorjaarscompetitie 2020.
Geef bij aanmelding per mail (niet per WhatsApp!) aan in welk soort competitie je wilt spelen en
op welke dag (of avond). Vermeld bij aanmelding wie teamcaptain is en wie de teamgenoten zijn.
(Als je het weet vermeld dan bij de spelers ook hun KNLTB bondsnummer.)
Men kan ook individueel opgeven. De competitieleider bekijkt dan bij welk team je het best zou
passen. Opgeven bij jlf.hermans@gmail.com

OPGEVEN VÓÓR 24 DECEMBER

Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 4 januari
Het bestuur nodigt al haar leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren, adverteerders en allen die
onze verenging een warm hart toedragen uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Zaterdag 4 januari 2020, Paviljoen LTC ‘t Harde, 17.00 - 19.00 uur

Update banen
Na de najaarsstormen, een flinke snoeiactie en wat lichte nachtvorst zijn de bomen rondom ons
park bladervrij en heeft het onderhoudsteam de laatste ladingen blad verwijderd. Toch blijven er
door de wind altijd takken/takjes op de banen vallen die ook voor veel verontreiniging van de
ondergrond zorgen (die trapt men namelijk snel kapot).

Dus het dringend advies blijft: voor het spelen even harken!!
Baan 4 en 5 kunnen niet meer gebruikt worden, de netten en lijnen zijn verwijderd.

Geboorte Milan
Twee van onze zeer actieve leden, Rick en Martine van ’t Hul (resp. secretaris en
toernooileidster) zijn de gelukkige ouders geworden van zoon Milan.
Milan kwam op 8 december ter wereld in Zwolle (Isala) weegt 3180 gram en is 49 cm lang.
Rick en Martine, gefeliciteerd met de geboorte!!

(naar het schijnt heeft Rick het aanmeldingsformulier voor de club al gedownload van de site…..)

Geef wijzigingen door!!
Krijg je een nieuw mailadres, een nieuw mobiel nummer of ga je verhuizen??
Geef je nieuwe gegevens op tijd door aan de ledenadministratie Ellen Drissen.
Graag per mail!! ecmdrissen@hotmail.com

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

www.ltc-tharde.nl

