Nieuwsbulletin Oktober 2020
!! Nieuwe Corona maatregelen !!
3 oktober 2020 – Het bestuur
Het coronavirus rukt weer op.
Tijdens de persconferentie op 28 september van minister-president Rutte zijn nieuwe corona
maatregelen aangekondigd. Deze nieuwe maatregelen gaan in op 29 september om 18.00 uur
en gelden, in ieder geval, voor de komende drie weken. De belangrijkste nieuwe maatregelen
zijn dat:
•
•

toeschouwers niet zijn toegestaan.
de sportkantines vanaf 29 september 2020 zijn gesloten.

Dit betekent dat de kantine dus dicht blijft.
We hebben bij de KNLTB navraag gedaan hoe we om moeten gaan met de wachtenden bij
het tossen. De KNLTB zegt dat voor het tossen dezelfde coronaregels gelden als voor de
competitie. Dat betekent dat de tossers die een ronde moeten wachten op het complex mogen
blijven met inachtneming van de 1½ meter, maar niet in de kantine. Dit betekent dat ons
eerdere bericht over het tossen vervalt en men dus iedere zondag om 10:00 zonder
vooraanmelding welkom is.
Uiteraard blijven de basismaatregelen van kracht.
Verder: De analyse van de reserveringen in de afgelopen 10 weken met de vaste starttijden
heeft duidelijk gemaakt dat er goed gebruik wordt gemaakt van de twee mooie
speelmomenten in de ochtend. In de avond zien we doordeweeks een hoge bezetting om 19:30
met een meer dan 3 keer lagere bezetting daaromheen.
Daarom gaan we de starttijden in de avond een half uur verschuiven naar 17:30, 19:00 en
20:30 om zo ook twee mooie speelmomenten in de avond te creëren met hopelijk een wat
gelijkere verdeling. Dit half uurtje is gehaald van de speelperiode van 16:30-18:00 welke een
heel lage bezettingsgraad heeft.
Deze aanpassing gaat in op zaterdag 3 oktober. Janny is gevraagd om dit in het systeem aan te
passen. De bestaande boekingen voor vanavond blijven, ondanks de aanpassingen in het
systeem, zoals ze zijn.
Dit betekent wel dat dit consequenties heeft voor bestaande avondboekingen in oktober. Het
bestuur wil jullie daarom vragen om de voor oktober gereserveerde speeltijden via de KNLTB
App aan te passen naar de nieuwe situatie.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Voortgang verbouwing clubhuis
11 oktober 2020 - Redactie
Jullie zullen misschien wel gezien hebben dat de opslagcontainer inmiddels weer is
opgehaald. Het binnenwerk van het bijgebouw, dat door eigen leden is uitgevoerd, is klaar en
alle spullen staan er weer in.
Nu wordt het buitenwerk aangepakt. Helaas heeft niemand zich gemeld voor het straatwerk.
Gelukkig wil Ben Peters de tegels wel leggen, als het voorwerk en het aanreiken van de 33 kg
wegende tegels door anderen wordt gedaan. Deze week beginnen we met 5 vrijwilligers met
het weghalen van de oude tegels onder de luifel en het vervangen van de 10 cm zwarte grond
hieronder door een laag wit straatzand. Aan het eind
van de week worden dan de tegels door Ben Peters
hierop gelegd.
De afwatering van het dak is zo uitgevoerd dat het
regenwater aan de natuur wordt teruggegeven. Er
zijn gootjes naar dieper gelegen grond aangelegd en
bij de luifel is een infiltratiekrat geplaatst van
100x50x39 cm waarvoor dus een 1m diep gat
gegraven moest worden. Vanuit dit verzamelvat van
200 liter wordt het water weer afgegeven aan de
omliggende grond.
We hebben Harm Wezel (verborgen talent) bereid
gevonden om de elektriciteitsvoorziening aan te
leggen. Hij heeft in het nieuwe bijgebouw de nieuwe
verlichting met een aantal wandcontactdozen
aangelegd. Ook in het hok, waar de tractor staat, is
verlichting aangebracht en alles is weer aangesloten
op de bestaande groepenkast.
Als voorbereiding voor de aanbouw zijn er alvast 4
Ymvk kabels vanaf de groepenkast in het bijgebouw
onder de grond in mantelbuizen naar het clubgebouw
gelegd. Er zijn namelijk 5 extra groepen nodig voor
de apparatuur in de nieuwe keuken. Dit was best een stevige klus met veel graafwerk.
Gelukkig hadden we een “mol” in ons klusteam. Tja, wie is nu de mol?
In de oude keet kwamen regelmatig muizen op bezoek. Om dit nu te voorkomen wordt er nu
nog een beschermrand geplaatst rondom het nieuwe gebouw. Verder wordt er aan de voorkant
een randje split gestrooid. Dan zijn de werkzaamheden aan dit bijgebouw klaar.
Daarna starten we weer met de voorbereiding voor de aanbouw aan ons clubgebouw waarvoor
we dan nog twee weken hebben, want Jansen-Blokhuizen wil hiermee in week van 26-30

oktober van start gaan. Hiervoor moet het restant van de boom nog weggehaald worden en de
grond onder de toekomstige uitbouw uitgegraven worden.
Kortom nog volop werk te doen in de komende weken.

Het laatste nieuws
Dankzij de vele hulp deze week van vrijwilligers hebben we op 7oktober de vervanging van
de keet kunnen afronden. De bestrating is klaar en de laatste puntjes zijn op de i gezet.
We kunnen het even rustig aan doen met de voorbereiding voor de aanbouw eind oktober.
Hartelijk dank weer aan alle vrijwilligers die hebben geholpen om deze toch wel megaklus te
klaren.

!! Nieuwe Corona maatregelen !!
15 oktober 2020 - Het bestuur
Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om
de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen
een halt toe te roepen.
Competitie
De KNLTB heeft besloten om de competitie per direct
te beeindigen.

Dubbelen
Enkelspel is mogelijk. Ook dubbelen kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt
gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar
individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter
afstand en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS.
Geen fysiek contact, houdt altijd een racket lengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat
je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en
wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de
KNLTB gering.
Ook blijft het clubgebouw gesloten en is publiek niet toegestaan.
Tot slot, blijf gezond en let een beetje op elkaar.
Veel speelplezier.

Voortgang verbouwing clubhuis
24 oktober 2020 - Redactie
Hebben jullie het al gezien?
Het splinternieuwe tuinhuis is helemaal klaar! En wat is het prachtig geworden.
Op maandag 5 oktober had de bouwploeg(je) het geluk
dat er meerdere vrijwilligers bereid waren om een
handje te komen helpen. En dat hebben ze gedaan! Er is
op die maandag erg veel werk verzet wat uiteindelijk
resulteerde tot een voorsprong op de werkzaamheden.
Wat een verademing was dat voor de mensen die
wekenlang dag in dag uit in de weer zijn geweest om de
klus te klaren.
In de loop van de week zijn de puntjes op de i gezet, de
tegels onder de veranda zijn vakkundig door Ben Peters
gelegd, er moest een latje hier, een verfje daar, er is grind aangebracht, gepoetst en geboend et
voilà een schitterend nieuw tuinhuis met veranda staat op
de plaats van de oude ‘keet’.
Mensen, wat boffen we toch met een paar kanjers van
mannen die dit kunststuk hebben geleverd. Ik denk dan ook
dat ik namens alle leden spreek als ik zeg: MÁNNEN,
BEDANKT !!!
Dan wil ik ook graag even de mensen noemen die dit
hebben gerealiseerd:

Ontzettend veel dank aan:
Ben Peters en Kees van der Tak, de drijvende krachten tijdens alle werkzaamheden.
Harm Wezel, Henk van Holland, Cees Bijkerk, Jos van Meegen, Wim Rohaan, Wim Burger,
Ineke van den Abeele, Febi Muller, Ria Hendriks en aan ex-lid Gezienus Schieving die flink
heeft geholpen bij de sloop.
En mocht ik nog iemand zijn vergeten: ook hartelijk dank!
Handige tip
U kunt uw flesje voortaan buiten met water vullen. Er is namelijk ook een buitenkraan met
drinkwater aangelegd. U vindt dit waterpunt op de linker pilaar van de veranda.
Het laatste nieuws
Helaas heeft Jansen-Blokhuizen door Corona achterstand met hun werkzaamheden
opgelopen. De startdatum van de aanbouw van het clubhuis is voorlopig uitgesteld tot 16
november. Jammer, maar wat in het vat zit………….

Wel zijn alvast de voorbereidende werkzaamheden ingevoerd: Het laatste stuk van de boom is
gerooid en compleet met wortel afgevoerd, de bouwplaats is uitgegraven en door een aantal
vrijwilligers is de grond die eruit kwam verplaatst naar de fietsenstalling.

