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Nieuw Glazenspoelsysteem
13 september 2017 - Het bestuur
Power Clean Benelux heeft een Lavamatic 27
(bier)glazenspoelsysteem ter beschikking gesteld.
Hierdoor kan de kantineploeg gebruik maken van
een ingenieus glazenspoelsysteem, zodat elk drankje
voortaan wordt geserveerd in een super schoon en
vetvrij glas.

Houd je conditie op peil en maak kennis met tennis - het vervolg
13 september 2017 - De wervingscommissie
Deze zomer is er veel gesport én bovenal enthousiast getennist bij LTC Harten. Het weer
verleende vrijwel steeds medewerking, er is voor iedere groep slechts één les verregend.

Enthousiasme alom - schaduw zoekend...en...druipend in de regen - ‘niet van de baan te slaan’
Op zondagmiddag 3 september is de zomersportactie afgesloten met een toernooitje. Iedereen was
gemotiveerd om de lessen in praktijk te brengen.
Het was een geslaagde middag waarbij Dita, Wim
R. en Herman de organisatie stevig in handen
hadden. Wim R, Wim B, Herman en Kees W.
hebben nog een demonstratiepartijtje gegeven.
Tot slot worden door Wim B. en Willeke de
prijzen uitgereikt voor de meest succesvolle deelnemer van de middag, de aanmoedigingsprijs
en de prijs voor de deelnemer met de meeste vorderingen. De sporters hebben hun waardering
voor het initiatief uitgesproken en ook LTC Harten bedankt voor de genoten gastvrijheid.

Op de foto 7 (proef-)leden:
v.l.n.r. Ben, Carla, (Wim B.),
Elly, Ingrid, Aagje, Miriam,
Marian (en Willeke). Zij hebben
een tennisles van trainer
Sebastiaan Hofland aangeboden
gekregen.
Al met al een geslaagde afsluiting
van de zomersport bij LTC Harten
onder stimulerende leiding van
Herman Smeenk.
Klik hier voor een foto impressie.

Zwoegersfeest
21 september 2017 - Wim Burger
Een vereniging als LTC Harten kan niet bestaan
zonder betrokken vrijwilligers. De afgelopen periode
is weer heel veel mooi werk verricht. Ik denk dan
aan het onderhoud van de banen en het clubhuis, het
onderhoud van de tuin en de bloembakken, de
schoonmaak activiteiten, de bardiensten, de
organisatie van allerhande toernooien, de heerlijke hamburgers en pannenkoeken. Het op
orde houden van de ledenadministratie, het onderhouden van de website, het verzorgen van
nieuwsbrieven, de werkzaamheden van de lief en leed commissie, de contacten met de
gemeente en de bijdrage van de bestuursleden. Zonder jou was er niet zoveel bereikt. En ik
dank je daarvoor.
En om deze dank kracht bij te zetten heeft het bestuur besloten om ook dit jaar weer een
zwoegersfeest te organiseren.
Dit zwoegersfeest zal plaatsvinden op 28 oktober in en rond het clubhuis van 14.00 uur tot
19.00 uur. We beginnen om 14.00 uur met een lekkernij. Vervolgens is er een vrijwilligers
tennis toernooitje en zijn er voor de liefhebber binnen en buiten allerlei activiteiten en
spelletjes te doen. Tenslotte sluiten we de dag af met een gezamenlijk etentje.
Ik hoop dat je komt. Het wordt gezellig. In verband met de catering en anderszins wil ik je
vragen om door te geven of je kunt en of je ook mee eet. Wil je dat dan voor 22 oktober per email (activiteiten@ltcharten.nl) doorgeven?

Inschrijven Harten najaarstoernooi
21 september 2017 - Wim Rohaan
Binnenkort starten we weer met het interne Harten
najaarstoernooi. Er wordt alleen met gemengd dubbel
gespeeld, dus je kan je opgeven met een vaste partner.
Kan je geen partner vinden, dan kan je je ook alleen
opgeven, de TC zoekt dan een partner voor je.
We gaan spelen in een poule voor gevorderden en een
poule voor beginners. De TC deelt in naar sterkte.
De wedstrijdavonden zijn op 10- 17- 24 oktober met een mogelijke inhaalavond op 31
oktober.
Er worden per avond zes wedstrijden gespeeld van 19.00 uur tot 22.15 uur. Je speelt 1 of 2
wedstrijden per avond. Alle wedstrijduitslagen worden genoteerd en er zijn per poule 2
prijzen te winnen. Meedoen kost € 4,- voor de nootjes, hapjes en prijzen.
Als je mee wilt doen, geef je dan op voor 1 oktober per mail bij Ineke van den Abeele
(activiteiten@ltcharten.nl). Je mag 1 avond niet aanwezig zijn, deze verhindering aangeven
bij de opgave a.u.b.

