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Nieuwe jeugdcommissie
Doordat de termijn van de oude JC erop zat hebben vier enthousiaste leden zich gemeld om de
nieuwe jeugdcommissie te vormen. Andrea Borst, Marit van der Wees, Marije van der Vossen en
Petra van ’t Goor hebben het stokje overgenomen en zijn al druk bezig diverse activiteiten voor te
bereiden. Een en ander moet uiteraard nog wel door de ALV bekrachtigd worden.
Petra van ’t Goor zal na akkoord van de ALV de commissie vertegenwoordigen in het bestuur.
In een volgende nieuwsbrief stellen we de commissie uitgebreid voor.

Baan 4 – 5 zijn klaar
Baan 4 en 5 zijn weer beschikbaar. Zoals elk jaar zijn ze nog wat zacht (veroorzaakt door de
plotselinge sneeuw begin april en nog wat nachtvorst), maar het onderhoudsteam werkt hard om
de banen weer optimaal te krijgen. En jullie kunnen helpen door ook eens baan 4 of 5 te
reserveren (en niet automatisch baan 1-2 of 3 te kiezen) Hoe meer er op gelopen en gespeeld
wordt, hoe sneller de banen harder worden. Zaak is wel, om na elke partij de banen goed te vegen
en het verplaatste gravel zo weer op zijn plaats te harken.

AED training
De afgelopen periode hebben 6 LTC-leden een herhalingscursus levensreddende handelingen en
gebruik AED gevolgd. De dichtstbijzijnde AED hangt aan het pand TMI (tegenover ons park).
Deze AED kan men zo pakken door de deksel van de ronde trommel te draaien.
Een tweede AED hangt bij de apotheek. Wil je volgend jaar ook meedoen met deze training, meld
je bij Freek Everaers. Nu maar hopen dat we de AED niet hoeven te gebruiken.

Voorjaarscompetitie 2022
De indeling voor de voorjaarscompetitie is bekend, teamcaptains en spelers zijn geïnformeerd.
De eerste wedstrijden zijn gespeeld. Een overzicht van uit- en thuiswedstrijden voor de
vrijdagavond en zaterdag staan op onze site bij “documenten”.
Kom onze teams eens aanmoedigen!!

Baan 1-2-3 vegen / netten ophangen
Helaas is het elk jaar een terugkerend onderwerp: het ophangen van de sleepnetten van baan
1-2-3. Vaak treffen we netten aan die aan het net zelf (schots en scheef) zijn opgehangen. Het
kost het onderhoudsteam elk jaar weer veel werk om netten te herstellen of te moeten vervangen.
Dat kost veel tijd én geld.
Dus de netten niet zo ophangen:

Maar zo! De balk op de haken!!!

LTC toernooien 2022
Noteer vast in je agenda!! De toernooien van LTC ’t Harde.
Open toernooi 17+
Open toernooi 25+ en 45+

: 27 juni t/m 3 juli
: 29 aug t/m 4 september

ALV 2022 maandag 23 mei, 20.00 uur
Noteer deze datum in je agenda. Wie niet komt heeft later geen recht om te klagen!!

Hemelvaartsdag 26 mei, grote
snuffelmarkt en ons terras open ?!
Na twee jaar kan de supportersvereniging van SV ’t Harde weer de grote snuffelmarkt organiseren
op het industrieterrein de Koekoek en de Nijverheidsweg (voor ons park). Ook wij willen ons
steentje bijdragen én onze kas spekken door het paviljoen en terras open te stellen voor het
(hopelijk massaal) toestromende publiek. Maar daar hebben we véél helpende handjes voor
nodig. Barbezetting, keukenbrigade, terrasbediening, toiletten, opbouwen en weer opruimen…….
Kortom: We doen een oproep aan jullie allen om te komen helpen. Kun je de hele dag; Geweldig!!
Kun je maar een paar uur bijspringen? Ook heel fijn. We zoeken hulp tussen 9.00 en 17.00 uur!
Meld je aan bij Freek Everaers en geef aan hoeveel uur je kunt / wilt helpen!!

Het was altijd gezellig druk op ons terras, maar dit kan niet zonder jullie hulp!!

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

