
Nieuws in 2014  mei-aug 

Bokkendag een groot succes 

Ode aan de Bokkendag 

 
Met 23 bokken en af en toe een verdwaalde geit 

(Kunnen ze zonder hun man hun ei niet kwijt??) 

Wil ik dit verslag beginnen op mijn eigen wijze 

Met het doel om drie geweldige organisatoren te prijzen 

Die het toch maar hebben geleverd in deze tijd 

De indrukken die ik heb zijn zo groot in aantal 

Dat ik niet weet waar ik beginnen zal 

Bij speciale personen of specifieke activiteit 

Hierover verwacht ik nog wel wat strijd 

In een vereniging is dat altijd het geval 

Een van de organisatoren is Adriaan Griffioen 

In het op tijd bellen een ware kampioen 

Hij is het maar drie van de vijf keren vergeten 

En ik vind dat iedereen dat wel mag weten 

Volgend jaar wil hij het een keertje overdoen 
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Wij weten allemaal dat Gert vreselijke balletjes kan kappen 

Maar op hetzelfde moment naar zuurstof staat te happen 

Hij heeft een speciaal pijpje om zijn peukie te bewaren 

Alleen voor sigaretten en niet voor sigaren 

Zou hij het eindelijk zelf eens gaan snappen 

 

De soep wordt heter gegeten dan ze wordt geserveerd 

Volgens mij hebben wij het omgekeerde geleerd 

Een hoopje zout snel erbij gegoten 

Zou de bieromzet aanmerkelijk vergroten 

Leny, hiermee heb je de mannen wel vereerd 

Oh ja, en Dick zorgde voor het Jeu des Boules 

Dat kon je wel zien aan zijn smoel 

Hij deed het als een Fransoos met allure 
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Maar hij kon maar blijven tot twee uren 

En toen liet hij de boel de boel. 

 

U weet bij Jeu des boules komt het aan op afstand 

Is het een millimeter meer of minder dan gepland 

Sommigen konden zich niet aan de indruk onttrekken 

Dat je het touwtje van Dick met een elastiekje uit kon rekken 

Maar hij kon dit aardig verdoezelen in het zand 

 

Al dagen voor dat wij 2 augustus schreven 

Liepen Jeanne en ik door Heelsums dreven 

Daar was Henk bezig met strippen 

En uit de hele Wilhelminabossen alle onkruid te knippen 

Piekfijn in orde voor Zaterdag, zei Henk , dat is mijn streven 
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Er liep ook nog een fanaat uit Vietnam 

Die niet meer wist of hij zijn racket of zijn camera nam 

Hij maakte de prachtigste plaatjes 

En de tennisbal sloeg hij precies in de open gaatjes 

Gelukkig maar dat niet iedere ZO-Aziaat naar Nederland kwam 

Hartevrienden mijn conditie raakt uitgeput 

Of ben ik door alle biertjes al ingedut 

Maar ons aller Henk O. wil ik speciaal eren 

Maar Henk zegt , willen jullie niet meer verteren 

Omzet en omzet alleen is des clubs nut 

 

Ook de voorzitter deed nog een dankwoord 

Maar dat heeft niemand meer gehoord 

Voor hij met zijn cliches eindigde, gingen mensen al klappen 

Dus dacht hij ik kan er beter mee kappen 

De taak van de voorzitter is, dat hij de zaak niet verstoort. 
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Tot slot wil ik een diepe buiging maken 

Voor de dames die het ons allemaal lieten smaken 

Voor Kim, Leny, Marion en Fenna, echte Hartenvrouwen 

Die hun inspanningen niet hoeven te berouwen 

Maar trots kunnen zijn op hun vrijwillige taken. 

 

Heelsum, 4 augustus 2014 

P.S. Als ik het allemaal niet helemaal precies gezien heb, vergeef het me. 

Mart Janssen 
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Kijk op de uitgebreide foto serie van Hung van Luong, Klik op zijn foto. 

 

Hung van Luong 

3 aug 2014 

Maak kennis met tennis bij LTC Harten. 

“Zonder jou is er geen bal aan” 

Nu een voordelige proeftijd. 

Iedereen uit de regio Renkum- Heelsum ouder dan 35 jaar kan dit jaar gebruik maken van het 

voordelige introductie-tennisarrangement van LTC Harten. Deelnemers aan dit 

tennisarrangement kunnen 3 maanden tennissen op de prachtige banen van de club voor € 45,- 

U kunt zelf de periode bepalen, die u het beste uitkomt. U kunt in die periode ook deelnemen 

aan de tennisactiviteiten van de club. Zoals tossen en natuurlijk ook vrij spelen, zoveel als u 

wilt. Bij tossen hoeft u niet voor een partner te zorgen. 
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Ook krijgt u in de proefperiode 2 gratis tennislessen aangeboden. Meer tennisles kan ook 

tegen betaling. Er is een gediplomeerde trainer verbonden aan onze club. 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met: 

Wim Rohaan (voorzitter) tel. 0317 419015 mail: rohaan@telfort.nl. 

Aanmelden bij de ledenadministratie Dita Oosterhuis 

Tel. 0317 310162 mail ditaoosterhuis@hotmail.nl 

Adres tennispark: Ginkelseweg 11 (naast de golfbaan) 

Heelsum. Tel. 0317 312 825. 

Website: www.ltcharten.nl 

Wim Rohaan 

juni 2014 

Ladiesday 

 

Zaterdag 28 juni is het alweer zover, de Ladiesday!! 

Lekker eten, beetje kletsen, wat tennissen, zonnetje erbij, kortom het wordt vast weer een 

gezellige dag zoals al vele jaren het geval is. 

Jullie kunnen je opgeven tot en met 24 juni aan ondergetekende, daarna sluit de inschrijving. 

De kosten voor deze dag bedragen  5 euro. We starten om 10.00 uur en rond 15.00 uur blazen 

we de aftocht. 
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Omdat de AC nog steeds onderbezet is, zoeken we een paar vrijwilligsters die deze dag willen 

organiseren. 

Beste heren, zoals de naam al aangeeft, is deze dag uitsluitend voor de dames bedoeld. 

Met vriendelijke groet de TC/AC 

1e Damesteam LTC Harten promoveert 

 

De KNLTB voorjaarscompetitie zit er weer op. 

Het eerste damesteam van de LTC Harten speelde dit jaar in de 3e klasse van de KNLTB 

Voorjaarscompetitie en is op overtuigende wijze kampioen geworden. 

Het 1e team bestond uit; Greet Wijnholds (C), Marion van Holland, Febi Muller, Dita 

Oosterhuis, Hetty Overeem, en Jeannette Weber. 

Alvast veel succes toegewenst in 2015!! 

Dita Oosterhuis 

28 mei 2014 

Clubhuis krijgt van binnen een ander gezicht. 

In de laatst gehouden enquete is gebleken, dat een aantal leden het clubhuis van binnen niet 

meer gezellig vonden. Hier moest iets aan gedaan worden vond ook het bestuur. 

Na een zitproef met proefstoelen tijdens het open Rabotoernooi is door de leden een 

definitieve keuze gemaakt. Er zijn nieuwe stoelen en tafels besteld voor het clubhuis. 

Ook is er een nieuwe ledverlichting geplaatst door Ineke en Gijs van den Abeelen en Ria 

Hendriks. Er zijn ook nieuwe lampjes en hartjes boven de bar aangebracht. 

Hartelijke dank dat jullie dit voor onze club hebben gedaan. 

Het is een grote verbetering en nu al veel gezelliger geworden. En door de ledlampjes is ook 

het energiegebruik aanmerkelijk minder. Als straks de white wash tafels en de gekleurde 

Italiaanse designstoeltjes eind mei zijn geleverd, dan zal het beeld compleet zijn. Het wordt 

een zeer gezellige en vrolijke uitstraling en daardoor een feest om in ons clubhuis te 

vertoeven. 
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Het oude meubilair is verkocht aan een opkoper en wordt eind mei opgehaald. Ik hoop dat 

straks veel leden ons nieuw ingerichte clubhuis zullen vinden voor een lekker kopje koffie of 

iets anders. 

Namens het bestuur. 

Wim Rohaan 

15 mei 2014 

Henk Onderstal stopt met zijn  functie commissaris 

onderhoud 

Henk Onderstal wil stoppen als commissaris clubhuis en banen. Hij heeft 10 jaar lang deze 

functie vervuld. Henk heeft een grote prestatie voor onze club geleverd. 

We zoeken voor hem een opvolger. 

De commissaris clubhuis en banen geeft leiding aan de werkzaamheden van vrijwilligers en 

bepaalt welke onderhoudswerken per jaar worden uitgevoerd. Hij beheert een 

onderhoudsbudget. 

Wie is bereid om dit voor onze club een aantal jaren te doen? 

Je kunt voor informatie bellen met Wim Rohaan 0317 419015 of mail rohaan@telfort.nl. 

Iets doen voor je club is leuker dan je denkt. 

Er werken ca. 40 vrijwilligers aan onze club. Doe ook mee. 

Wim Rohaan 

8 mei 2014 

Link naar de fotoos van het Harten toernooi 2014 

Hieronder de grote serie fotoos die dit keer door Ineke van den Abeele zijn gemaakt. 

Link 

Ineke van den Abeele 

7 mei 2014 

Gezocht coordinator advertenties en sponsoring 

Wie wil voor onze club deze werkzaamheden op zich nemen? 

Het uitbreiden van sponsors en advertenties en de kontakten met hun is de belangrijkste taak. 

Iets doen voor de club is leuker dan je denkt. 

Meer informatie bij: 

Wim Rohaan. 

rohaan@telfort.nl 

tel.  0317 419015. 

Vriendelijke Hartengroet, 

Wim Rohaan7 mei 2014 
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KNLTB najaarscompetitie 2014. 

Er kan weer worden ingeschreven door maximaal 2 teams. 

Ga voor de inschrijving naar het inschrijfformulier op deze site onder competities. Kijk ook 

op de KNLTB voorwaarden. 

Speeldagen en aanvangstijden: 

Senioren  35+ 

Zaterdagen; 13/9, 20/9, 27/9 , 4/10, 11/10, 18/10 en 25/10 

eventuele inhaaldagen;  1/11, 8/11 en 15/11 

Aanvangstijd: tussen 10.00 en 14.00 uur, de thuisspelende vereniging bepaalt de aanvangstijd. 

Samenstelling teams: 

Gemengd: minstens 2 dames en 2 heren 

Heren:       minstens 4 heren 

Dames:     minstens 4 dames 

Deelnemers mogen dit jaar ook al in een andere competitie (voorjaars-zomeravondcomp.) 

gespeeld hebben. 

Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van de KNLTB-ledenpas 2014. 

Bertus Janssen 

5 mei 2014 

  

Leden mutaties vanaf 1 februari 2014: 

Opzeggingen 

[table] 

Naam, Opzegging voor het seizoen 2014 

  

[/table] 

Nieuwe leden 

[table] 

Naam, Lid sinds 

  



Janny v/d Langemheen, 01-01-2014 

Dennis Geurts,26-03-2014 

Hilde Bisschop,26-03-2014 

Sebastiaan Hofland (trainer), 26-03-2014 

Cloud Holleman, 01-03-2014 

John Holleman, 01-03-2014 

Gerda Hoekstra , 30-05-2014 

[/table] 

Aanleveren kopij voor deze nieuwsrubriek 

Berichten, verslagen of wat je kwijt wil mag je mailen naar mijn adres: 

Teksten niet te veel opmaken met tabs, vele spaties achter elkaar, etc. 

Foto's niet in de tekst zetten maar apart mailen. 

De inhoud van de aangeleverde tekst is de verantwoordelijkheid van de indiener van het 

bericht. Wanneer de inhoud van het nieuwsbulletin te groot is, wordt de rubriek vernieuwd. 

De oude nieuwsbulletins zijn in te zien via de pagina "Archief". 

Wally Huijbregts 

wallyhbs@gmail.com 

 


