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Nieuws in 2013  mei t/m aug.

KNLTB najaarscompetitie

De samenstelling van de teams en de tijden zijn bekend. Kijk onder Competities/najaarscompetitie.

In verband met deze KNLTB najaarscompetitie kan er op zaterdag 14 en 28 september en op 12 oktober vanaf

13.00 uur niet vrij gespeeld worden.

namens de TC

Ineke van den Abeelen

4 sept 2013

Afscheidsdienst Henk Keus

Onze voorzitter Wim Rohaan heeft op de afscheidsdienst van Henk Keus op 21 augustus namens onze club een

korte toespraak gehouden.

De tekst kunt u lezen als u op onderstaand logo klikt.

Vriendelijke Hartengroet.

Wim Rohaan,

28 aug 2013

Interne Najaarscompetitie

Beste Hartenvrienden,

De gierzwaluwen zijn nog maar net het land uit op hun lange weg naar Zuid-Afrika, of jullie kunnen je alweer

inschrijven voor de interne najaarscompetitie.

Deze begint op 17 september tot en met 22 oktober. We spelen op zes dinsdagavonden vanaf 19.00 uur en

iedereen kan meedoen van beginners tot gevorderden, want zoals gebruikelijk staat gezelligheid voorop.  Het is

echter wel zo dat je minimaal 4 avonden beschikbaar moet zijn wanneer je je inschrijft.

LTC Harten
Tennisvereniging voor de ouderen.
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Het inschrijfgeld bedraagt 3.50 euro en éénmaal opgegeven verplicht dat tot betaling.  Inschrijven kan via de

mail naar ondergetekende Ineke@van-den-abeele.nl of op de lijst in de vitrinekast.  Vergeet niet van te voren

eventuele verhinderdata op te geven, zodat we er bij de indeling rekening mee kunnen houden. Een poule

samenstellen is erg veel puzzelwerk, dus raadpleeg goed je agenda zodat we zo min mogelijk tussentijds voor

verrassingen komen te staan en ons in allerlei bochten moeten wringen om weer een sluitende indeling te

krijgen.

De sluitingsdatum is 13 september.

Namens TC,

Ineke van den Abeele, 26 aug 2013

Overlijden Henk Keus

Het secretariaat ontving het bericht van overlijden.
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Vrijdag bereikte mij het droevige bericht dat ons erelid Henk Keus plotseling is overleden.

Henk Onderstal had donderdag met Henk een partijtje golf gespeeld en donderdagavond hebben Henk van

Holland en Joop Vos samen met Henk nog een biertje gedronken in het clubhuis. Zo onverwachts is Henk in de

nacht van donderdag op vrijdag overleden, midden in het leven staand. Henk heeft veel voor onze tennisclub

Harten betekend.

12 jaar geleden heeft hij onze club gered, anders was de club opgeheven geworden.

Henk heeft toen de kar getrokken en is de uitdaging aan gegaan. 10 jaar lang heeft Henk als voorzitter uitstekend

werk geleverd. In januari 2012 heeft Henk zijn voorzitterschap beeindigd en is benoemd tot erelid van LTC

Harten.

Hij bleef als lid van de barcommissie erg betrokken bij onze club. Ook donderdag voor zijn overlijden heeft Henk

nog zijn bardienst gedraaid voor onze club.

Ook op het tennisveld stond Henk zijn mannetje. Hij had een goed spelinzicht, was sportief en ging voor elke bal.

Hij speelde veel herendubbels met Jan Suvee in categorie 6, zowel in de competitie als in open toernooien

hebben ze veel samen gespeeld. Zijn grote kracht was de hoge lob.

Henk was een uniek mens, hij kwam zijn afspraken na, je kon op hem rekenen.

Henk bedankt wat je voor onze club hebt gedaan.

We zullen je energie op ons tennispark blijven voelen, daar heb je zoveel stappen gezet. Daar heb je zoveel uren

en dagen geinvesteerd.

Daar heb je zoveel wedstrijden gespeeld en zoveel vergaderingen geleid.

Daar was je achter de bar tijdens de bardiensten. Daar was je in je element.

Harten was in je hart.

In onze gedachten zal je blijven bestaan en in onze harten zal je blijven leven.

Veel sterkte gewenst door alle leden van Harten aan Wietske en de kinderen.

Wim Rohaan.

17 aug. 2013.

Zwoegersfeest

Het is 2 jaar geleden dat er een Hartenzwoegersbijeekomst is gehouden. Het bestuur heeft besloten om dit jaar

weer een zwoegers/vrijwilligersbijeenkomst te houden.

Er wordt bij onze club veel aan vrijwilligerswerk gedaan. Zoals onderhoud banen, clubhuis en tuin, kantine

dienst, schoonmaakdienst, technische commissie, activiteitencommissie, clubblad, website enz..

Alle vrijwilligers van onze club verdienen het om een keer in het zonnetje te worden gezet.

Mijn vraag is: wie wil dit organiseren?? Als 2 leden zich hiervoor opgeven, dan kan dit feest doorgaan.

Het leukst lijkt mij als leden, die geen vrijwilliger zijn dit gaan organiseren.

Dit als hulde aan al die vrijwilligers.

Een mooie kans om als niet vrijwilliger een bijdrage te leveren aan je club.

Wie meld zich aan of heeft vragen hierover??

In verband met de organisatie in september 2013 graag voor 22 augustus uw reactie.

Vriendelijke Hartengroet

Wim Rohaan

15-aug-2013

Princessendag is volgeboekt

Er hebben zich al voldoende dames aangemeld.
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Dita Oosterhuis

27 juli 2013

Bestuursvergadering 22 juli 2013

Er is op 22 juli een bestuursvergadering gehouden.

Dit is besproken:

Greet Wijnholds heeft bedankt als secretaresse voor onze club. Er moet een ander worden gezocht die de taken

overneemt.

De contributies van 2013 zijn allen betaald.

De kas AC wordt samengevoegd met de kas van onze vereniging, de bankrekening van de AC bij de Regiobank

wordt opgezegd.

Het telefoonabonnement wordt gewijzigd, dit kan goedkoper.

Op 18 juni is door de KNLTB een audit gehouden bij onze club over de integrale kwaliteit binnen de club.

Harten heeft een voldoende score gehaald.

Adviezen zijn ter verbetering: beleidsplan, enquete leden, baanreglement verstrekken aan nieuwe leden,

inventarislijsten maken, vastleggen wie is waar verantwoordelijk voor.

Er zal een oproep worden geplaatst voor vrijwilligers, om dit jaar een zwoegersbijeenkomst te organiseren.

Harten bestaat dit jaar 65 jaar. Besloten is om hier geen festiviteiten voor te organiseren.

Bij het 70 jaar bestaan zal dit wel gedaan worden.

Volgende vergadering 7 oktober 2013.

Wim Rohaan

22 juli 2013

Princessendag bij de Slenk

Op dinsdag 17 september a.s. is het Prinsjesdag. Op deze dag organiseert een aantal dames van tennisvereniging

de Slenk een zg. ‘ladiesday’ die helemaal in het teken staat van prinsjesdag. Heel erg gezellig altijd. Er doen dus

alleen maar dames mee van verschillende tenisverenigingen. Er komt een team van TV de Hoogkamp, van TV

Schaarsbergen, van OTV en natuurlijk van de Slenk zelf en nog een paar verenigingen uit de buurt.

Ik, Dita Oosterhuis, doe altijd mee voor TV de Hoogkamp maar vorig jaar heeft men aan mij gevraagd of er

misschien ook een damesteam van Harten geformeerd zou kunnen worden en daarom zou ik graag hiervoor een

oproep willen doen. Welke dames hebben zin om mee te doen met deze Ladiesday:

Plaats: op tennisvereniging de Slenk in Wolfheze.

Datum: Prinsjesdag, dus 3e dinsdag in september (dit jaar de 17de)

Start: om 09.30 uur met koffie en wat lekkers

Er wordt per wedstrijd 3 kwartier gespeeld en er wordt in poultjes gespeeld (ingedeeld in sterkte)

Om 13.00 uur een (heerlijke) gezamenlijke lunch

Prijsuitreiking: rond 15.30 uur.

In 2012 bedroegen de kosten 8 euro en het zal in 2013 niet veel duurder worden of gelijk blijven.

Dames die mee willen doen kunnen zich bij mij opgeven. We kunnen maximaal 10 dames inschrijven dus wacht

niet te lang met opgeven! Ik moet begin september uiterlijk het aantal dames + sterkte doorgeven aan de Slenk

te Wolfheze en als het zover is kunnen we afspreken wie met wie mee kan rijden.

Dita Oosterhuis

17 juli 2013
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Greet Wijnholds stopt helaas met haar functie als secretaris van onze club.

Ze heeft teveel werk met de administratie van het bedrijf van Jan en haar zoon en dat gaat voor. Jammer, maar

begrijpelijk dat Greet deze beslissing moest nemen.

Namens het bestuur wil ik Greet bedanken voor het vele werk wat zij voor onze club heeft gedaan.

Dat betekent dat er nu een nieuwe secretaris (V) moet worden gezocht. Graag wil ik jullie oproepen om iets voor

onze club te doen en deze functie in te vullen. Ik weet dat iedereen het heel druk heeft, maar zonder bijdrage van

de leden kan de club niet leven. Dit is uw kans om een bijdrage te leveren.

Voor meer informatie, bel Wim Rohaan 0317 419015

Ik reken op jullie medewerking.

Wim Rohaan

10 juli 2013

Foto’s van de Lendoi tennisdag

Klik voor de foto’s van de liendoi dag op onderstaande link. Beelden spreken meer dan woorden.

Hung van Luong

16 juni 2013

Bedankt voor opbrengst Liendoi

Lieve mensen,

Bedankt voor een leuke dag!!!

De opbrengst (€ 660,00) gaat naar stichting Liendoi.

Kim-Sa Luong|

16 juni 2013

Vietnamese dag

Vergeet de Vietnamese dag niet !!!!!!!!!!

Wally Huijbregts

7 juni 2013

Foto’s van het NVLTB Seniorplus toernooi in Wageningen

Op verzoek van deelnemers van onze club aan het SeniorPlus eendagstoernooi van NVLTB op donderdag 23 mei

2013 in Wageningen heb ik de foto’s verzameld die door de mensen van NVLTB zijn gemaakt. Klik op
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Hung van Luong en Janny van Langemheen hebben foto's
gemaakt. Klik op nevenstaande links.

onderstaande link :

Hung van Luong

25 mei 2013

Regiocompetitie

De samenstelling van de regiocompetitie is bekend:

Team 1: Rinus v.d. Born©, Henk Keus, Bertus Jansen, Wim Rohaan, Greet Wijnholds, Marion van Holland, Dita

Oosterhuis en Jeannette Weber.

Team 2: Tonny Peelen ©, Mieke de Bakker, Lenie Kerseboom, Gert v.d. Lustgraaf, Adrie Wennekes en Aad

Griffioen

Reserve: Joop Vos, Henk van Holland en Matti v.d. Lustgraaf.

Aanvang van de wedstrijden om 9.30uur.

Bertus Jansen

24 mei 2013

KNLTB najaarscompetitie.

Er kan weer worden ingeschreven door maximaal 2 teams. Voor verdere informatie ga naar

competities/najaarscompetitie en voor de inschrijving naar de pagina competities/inschrijving.

Ineke van den Abeele

16-mei 2013

Foto’s Rabo Harten Open

Hung van Luong

4 mei 2013

Leden mutaties vanaf 1 februari 2013:

Nog enkele opzeggingen voor het seizoen 2012

Diny van Mheen

Marcel van Koppenhagen
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Naam Opzegging

Inge Blom 01-02-2014

Naam Lid sinds

Flip Witte 11-03-2013

Ruud Schippers 04-04-2013

Jolanthe Harssema-Poot 01-01-2013

Hendrik Harssema 01-01-2013

Mieke Bosch 28-02-2013

Dorothé Volckmann 17-04-2013

Kees de Zeeuw 20 mei 2013

Ilse Velkers-Huiberts 26 mei 2013

Jeen Velkers 26 mei 2013

René Barends 31 mei 2013

Ans Weggemans-Schuurman 5 aug 2013

Opzeggingen voor het seizoen 2013

Nieuwe leden voor het seizoen 2013

Aanleveren copij 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. Elke maand

word de rubriek vernieuwd. De oude nieuwsbulletins zijn in te zien via de pagina “Archief”.

Wally Huijbregts

LTC Harten
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