
 

Wim Rohaan  

Van de bestuurstafel 

 

In de laatste algemene ledenvergadering gehouden op 26 januari 2015 is besloten 

om geen clubblad meer uit te geven. 

Het is een  bijzonder moment, dat we vanaf nu geen clubblad meer zullen 

ontvangen. 

Door het digitale tijdperk gaan wij ook bij Harten anders om met de 

clubcommunicatie dan vroeger. 

De digitale Harten nieuwsbrief komt vanaf nu op uw computerscherm binnen. 

Het drukken en bezorgen van  het clubblad is verleden tijd.  

De leden die nog niet in het bezit zijn van een emailadres, die ontvangen de 

nieuwsbrief per post. 

Afhankelijk van het nieuws zal deze nieuwsbrief 5-6 keer per jaar verschijnen. 

Er zullen altijd een aantal exemplaren van de nieuwsbrief in ons clubhuis te vinden 

zijn. De naam van de nieuwsbrief heeft de redactie nog in het midden gelaten. 

Hartslag was de naam van ons oude clubblad. 

De vraag aan de leden is,  moet er een naam komen voor de nieuwsbrief of kiezen 

we voor de vertrouwde naam Hartslag? 

Of gaan we een andere naam bedenken of kiezen we voor Harten nieuwsbrief? 

Weet u een oplossing, heeft u een idee? 

Reageer dan op mijn mail: rohaan@telfort.nl 

De redactie( Ria Hendriks) heeft  een prachtige eerste nieuwsbrief gemaakt, veel 

leesplezier. 
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Ria Hendriks  

Hier is hij dan: de allereerste nieuwsbrief van LTC Harten.  

Na vele jaren en met veel plezier de Hartslag voor u te hebben verzorgd is het 

nu tijd voor iets nieuws. Een nieuwsbrief dus. 

Via deze nieuwsbrief kunnen wij u eerder en beter op de hoogte houden van 

het reilen en zeilen binnen onze club en we hopen dan ook dat u met veel 

plezier deze nieuwsbrieven zult lezen. 

Om even terug te komen op de Hartslag: helaas was er de laatste tijd  weinig 

kopij om onze clubkrant te vullen. Er stond  nauwelijks nieuws in wat u al niet 

wist. In overleg met het bestuur is daarom besloten om te stoppen met de 

Hartslag. Sommigen van u zullen dat jammer vinden, weer anderen vinden 

het misschien een goed besluit. Hoe het ook zij: u zult merken dat u door 

middel van een nieuwsbrief snel  en duidelijk op de hoogte gehouden zult 

worden van de dingen die spelen op onze club. 

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken die samen met mij er voor heeft 

gezorgd dat de Hartslag was zoals ie was. Leuke verhalen, gedichten, 

recepten, uitslagen, foto’s en wat al niet.  

Lieve Hartenleden, heel erg bedankt voor uw steun en medewerking in welke 

vorm dan ook.   

Maar…………………Ik hoop natuurlijk dat ik in de toekomst op u allemaal kan 

rekenen om ook van deze nieuwsbrief weer een fijn leesbaar “blad” te maken 

en hoop weer op uw bijdrage in de vorm van verslagen, foto’s en andere 

zaken die het verdienen om vermeld te worden.  

 

En mocht u toch nog even naar de laatste Hartslag willen kijken dan kunt u dat hier doen. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Ria Hendriks  

Zaterdagmiddag 3 januari jl. van 15.00 uur tot 17.00 uur was iedereen weer 

welkom op de nieuwjaarsreceptie die aangeboden werd door LTC Harten. 

Voorzitter Wim Rohaan had weer grondig zijn nieuwjaarstoespraak voorbereid 

en wist na de serieuze zaken in de wereld te hebben besproken met een 

kwinkslag weer de lachers op zijn hand te krijgen. 

Er werden veel goede wensen over en weer uitgedeeld, handen geschud en 

natuurlijk hier en daar een zoen gegeven. (Bij Harten mag dat nog)  

Jan Kluwen had samen met zijn vrouw weer voor de catering gezorgd. Er 

waren werkelijk heerlijke hapjes en alles zag er weer voortreffelijk uit.  

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag in ons 

clubhuis dank zij de mensen van de AC en de dames van de kantine 

natuurlijk. 

 

Ik wil  iedereen heel 

hartelijk bedanken die 

samen met mij er voor 

heeft  gezorgd dat de 

Hartslag was zoals ie 

was….. 
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Algemene Ledenvergadering 

Ria Hendriks       

Op maandagavond 26 januari vond er in ons clubhuis de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals gebruikelijk een goed bezochte 

avond. 

De voorzittershamer werd gehanteerd door Wim Rohaan en onder zijn 

bezielende leiding werd het een avond waarop de afgelopen- en 

komende zaken aan de orde kwamen. 

 

Voor de notulen van de ALV klikt u hier  

Foto’s ALV (Greet Wijnholds) 

________________________________________________________________________ 

Stamppottoernooi 
 
Gezienus Schieving, 31 januari 2015 

En dan is het zover, de sneeuw en koude houden ons niet meer tegen, we 

gaan tennissen en wel in de tennishal van Keltenwoud te Bennekom. 

Na een hartelijk welkom door onze voorzitter van de TC en gelegenheid tot 

bijpraten voor eenieder op naar de drie banen voor de eerste match.             

Voor allen even wennen aan de snellere baan en misschien moeten we het 

wintergevoel nog van ons afschudden maar dat is zo gelukt. Het 

speelplezier is gelijk aanwezig  en de sfeer optimaal. Een drie kwartier gaat 

dan snel, waarop er gewisseld kan worden en de volgende groep aan de 

slag kan. Afsluitend een kop koffie of een drankje en oude bekenden 

begroeten of voor de nieuwe leden de kans om nieuwe kennismakingen 

aan te gaan. 

Al met al een geweldige middag en aansluitend de stamppot. Gebracht in 

ons clubhuis, de plaats voor gezelligsamenzijn, napraten,  verloting van de 

gebruikte ballen en afsluitend een hartelijk dank aan de organisatoren en 

vrijwilligers. 

Een goed begin van dit jaar en op naar de krokuscompetitie.  

 

 

 

 

 

 

De voorzittershamer werd 

gehanteerd door Wim Rohaan. 
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Wim Burger 

Op zaterdag 31 januari was het dan zover. Ik had mij opgegeven voor het 

LTC Harten stamppot toernooi. Het toernooi werd gespeeld in een hal in 

Bennekom. Als nieuw lid vond ik het best wel spannend. Meedoen aan een 

toernooi met voor mij allemaal vreemde mensen in een vreemde hal. En ik 

moet zeggen, het werd een geweldige dag. Na ontvangst door Ineke en 

uitleg door Bertus kon het toernooi beginnen.  

De eerste partij die ik speelde was met Mies tegen Gezienus en Lisa. En wat 

is het toch mooi als je op je 80e nog aan dit soort toernooien mee kan en wil 

doen. Geweldig. Het was een leuke partij waarbij ik ook meteen kon 

wennen aan de baan. Want het gaat allemaal wat sneller dan op de eigen 

banen van LTC Harten.  

Vervolgens hadden we drie kwartier pauze waardoor ik onder het genot 

van een drankje beter kennis kon maken met een aantal van de overige 

deelnemers. Na drie kwartier speelde ik met Evert tegen Ben en Joop. En 

ook dit was wat mij betreft een erg mooie partij. Heel anders weer dan de 

eerste wedstrijd. Het was net of Evert en ik al langer samen speelden en voor 

ik het wist waren de drie kwartier weer om en was het inmiddels 16.45 uur. 

Na nog een drankje te hebben genomen ging ik met Gezienus even naar 

huis om vervolgens om18.00 uur aan de stamppot te gaan in het Clubhuis. 

De stamppot was heerlijk en het gezelschap was geweldig. Het was heel 

erg gezellig. En ook de manier waarop de tennisballen werden verloot (met 

controle  door de notaris) vond ik heel erg passen bij de sfeer van de dag. 

Het ging immers niet om wie de meeste punten heeft gescoord.  

Al met al was het voor mij een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling 

vatbaar.  

Met dank aan de organisatie t.w. Ineke en Bertus. Ik hoop niet dat ik hiermee 

iemand te kort doe. 

Wim Burger 

Nieuw en enthousiast geworden lid. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Wilt u meer foto’s zien van het stamppottoernooi klik dan hier 

Foto’s in de hal: Greet Wijnholds 

Foto’s in ’t Hart: Ria Hendriks (excuses voor de kwaliteit) 

 

                                                                                                           

Wim Burger 

En wat is het toch mooi 

als je op je 80e nog aan 

dit soort toernooien 

mee kan en wil doen. 

Geweldig 

http://1drv.ms/1DMTRts
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Voor de clubgegevens klikt u…………………………….  hier. 

Voor onze website klikt u………………………………….. hier. 

Foto’s kerstinstuif 2014…………………………………..........   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubgegevens 

De clubactiviteiten voor de komende weken zijn: 

 

Krokuscompetitie   22 feb. t/m 5 april 

Introductie nieuwe leden   21 maart 

Start voorjaarcompetitie KNLTB   2 april 

Open Harten Toernooi 45+   26 april t/m 3 mei 

Galmproject   april / mei 

 

Voor de volledige activiteitenkalender en de tosstijden klikt u hier. 

 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar   

riahendriks09@hotmail.com 

 

________________________________________________________________________ 
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Foto: Kees v.d. Tak 05-02-2015 

Feestdagen in 2015 

Goede vrijdag 3 april                 

Pasen  5 en 6 april     

Koningsdag 27 april                  

Bevrijdingsdag 5 mei                             

Hemelvaart         14 mei             

Pinksteren  24 en 25 mei      

Kerst  25 en 26 dec.   

http://1drv.ms/1w7QsQb
http://www.ltcharten.nl/
http://1drv.ms/1wI6j9j
mailto:riahendriks09@hotmail.com
http://1drv.ms/1xy76xj


 

 

 

  
  Wij danken onze   

adverteerders      
 van                         

HARTE(N) 

 

JURIDISCH 

ADVIESBUREAU 

WESSING  

 

 Mr. P. Wessing BA  
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