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Stamppot toernooi 
3 januari 2016 

Het nieuwe jaar begint meteen al goed met onze eerste 

activiteit, namelijk het stamppot toernooi. Dit toernooi 

zal plaatsvinden op 30 januari van 13.30 tot 16.30 uur in 

de tennishal van Keltenwoud te Bennekom. Eenieder 

wordt vriendelijk verzocht om een half uur voor aanvang 

aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen gaan spelen. 

Daarna wordt er rond 18.00 uur in ons eigen clubhuis 

stamppot geserveerd. De kosten voor deze dag zullen € 

13,00 zijn. 

Om te voorkomen dat men te lang op de tribune zit is er besloten om een limiet van 32 

deelnemers te hanteren. Zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt krijgen jullie 

daarvan bericht. 

Uiteraard wordt er rekening gehouden met degenen die vegetarisch eten, daarom een 

vriendelijk verzoek dit aan te geven bij de aanmelding. 

Inschrijven kan via de mail: activiteiten@ltcharten.nl , lijst in de vitrinekast of telefoon (0317-

318487). De sluitingsdatum is 20 januari en zoals te doen gebruikelijk verplicht inschrijving 

tot betaling.

 

Dringende oproep voor vrijwilligers 
7 januari 2016 

Hierbij een dringende oproep aan vrijwilligers voor de Activiteiten en Technische 

commissies. 

Activiteiten commissie 

bestaat nu uit: 

Henrik Harssema 

Jan Kluwen 

De activiteitencommissie houdt zich vooral bezig met de ‘omlijsting’ van de toernooien die 

op Harten gehouden worden. Een gezellige sfeer creëren, lekkere hapjes maken en diverse 

hand- en spandiensten verrichten die nodig zijn tijdens de wedstrijden of open dagen. 

Door het vertrek van Tonny Peelen en het overlijden van Willy Brienen zijn wij 2 zeer 

gewaardeerde collega’s kwijtgeraakt, waardoor we nu een schrijnend  ‘personeelstekort’ 

hebben en dit kan het organiseren van toernooien,  die we het hele jaar door houden, in gevaar 

brengen en dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Wie wil ons team komen versterken?We 

hebben een gezellig groepje en vergaderen een paar keer in het jaar. 

Technische commissie 
bestaat nu uit: 

Dita Oosterhuis (voorzitter) 
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Ineke v/d Abeele 

Rinus v/d  Born 

De technische commissie houdt zich vooral bezig met het tennisgedeelte van de KNLTB 

competities, het jaarlijkse Open Hartentoernooi, het Summer Renkum Open (Renkumse 

tennisverenigingen die met en tegen elkaar strijden om het Renkumse kampioenschap) enz. 

Alle aanmeldingen zijn van harte welkom, hoe meer commissieleden er zijn, des te minder 

werk iedereen heeft. 

Jullie kunnen je aanmelden via de mail of telefonisch: 0317-318487 of 0317-310162 

Met vriendelijke groet, Dita Oosterhuis voorzitter van de AC/TC

 

Overlijdensbericht Gerrie Overmars 
 

27 januari 2016 - Klik op de afbeelding om die goed te kunnen lezen 
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Inschrijven Krokuscompetitie 
27 januari 2016 - TC 

Het wordt weer tijd voor de interne krokuscompetitie. 

Ook dit jaar zal de competitie op de zondagmiddag plaats 

vinden. We starten op 28 februari tot en met 27 maart, 3 

april is een inhaaldag in geval één van de speeldata door 

slecht weer uitvalt. 

Er wordt op vijf zondagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur 

gespeeld en iedereen kan meedoen van beginners 

tot gevorderden, want zoals gebruikelijk staat 

gezelligheid voorop. Het is echter wel zo dat je minimaal 

4 middagen beschikbaar moet zijn wanneer je je inschrijft. 

Het inschrijfgeld bedraagt 3.50 euro en éénmaal opgegeven verplicht dat tot betaling. 

De sluitingsdatum is 23 februari. 

Inschrijven kan via de mail naar: activiteiten@ltcharten.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. 

Met vriendelijke groet, de TC 
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