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Soepmaaltijd toernooi 
4 januari 2019 - AC/TC 

Het nieuwe jaar begint meteen al goed met onze eerste 

activiteit, namelijk een soepmaaltijd toernooi. Dit 

toernooi zal plaatsvinden op 26 januari van 14.00 tot 

17.00 uur in de tennishal van Keltenwoud te Bennekom 

(adres: zie onderaan). 

Eenieder wordt vriendelijk verzocht om een half uur voor 

aanvang aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen gaan 

spelen en heel graag gepast betalen. Daarna wordt er 

rond  18.00 uur in ons eigen clubhuis een maaltijdsoep met toebehoren geserveerd. 

De kosten voor deze dag zijn € 8,00. 

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 , of telefoon (0317-318487). De 

sluitingsdatum is 20 januari . 

Tennisvereniging Keltenwoud 

Langschoterweg 9 

6721 MR Bennekom 

Tel. 0318-430610 

 

Gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst 
 15 januari 2019 - AC/TC 

Zondagmiddag 6 januari 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur 

waren de leden en sponsors weer welkom op de 

nieuwjaarsreceptie die aangeboden werd door het bestuur 

van LTC Harten. Er werden veel goede wensen over en weer 

uitgedeeld, handen geschud en natuurlijk gezoend. Onze 

voorzitter Wim Burger noemde in zijn toespraak de mooie 

dingen die de vereniging in 2018 had gebracht en ook de 

uitdagingen waarvoor de vereniging in 2019 voor staat. 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en 

gezellige middag in ons clubhuis, met dank aan de mensen 

http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2018/01/Soeptoernooi.-2.jpg
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2013/01/Nieuwjaars-receptie_057.jpg


die dit allemaal weer hadden georganiseerd. 

Van deze bijeenkomst is door Tineke Tichelaar een fotoreportage gemaakt. Klik hier om die 

te bekijken. 

 

Geslaagd en heerlijk Soeptoernooi 
28 januari 2019 - Harm Wezel 

Het nieuwe jaar is al meteen heel goed begonnen met onze 

eerste activiteit, namelijk een soepmaaltijd toernooi. Het 

was maar goed dat dit toernooi in de tennishal van 

Keltenwoud werd gehouden, want onze eigen banen waren 

nog onbespeelbaar! 

Om 14:00 uur verzamelde iedereen zich in het restaurant (ja 

zo mag je dit wel noemen) van Keltenwoud. Ook deze keer 

had Kees, via zijn ingenieus systeem, de indeling van de 

partijen die er gespeeld zouden worden, bepaald door middel van een lotnummer dat iedereen 

kreeg bij inschrijving. Kees had de lotnummers vooraf ingedeeld, niet wetende wie aan welk 

lotnummer verbonden was. Het was dus een verrassing mét wie en tegen wie je moest spelen. 

Voor sommigen was het even wennen op deze baan, maar dat kon de pret niet drukken en er 

werd fanatiek gespeeld. En tussen de wedstijden door kon er even worden uitgerust met een 

lekker drankje. 

Om 17:00 was het tennissen afgelopen en ging iedereen 

op weg naar ons clubhuis. En daar stond de soep, met de 

heerlijke belegde broodjes al klaar. Na het nuttigen van 

een drankje konden we aanvallen en daar was weinig 

aansporing voor nodig. We konden kiezen uit maar 

liefst 3 soorten soep, Erwtensoep van Ineke, 

Minestonesoep van Febie en Ossestaartsoep van Greet 

en die waren echt verrukkelijk. Sommige konden het 

niet laten om ze alle drie te proeven. 

Als klap op de vuurpijl was er ook nog een heerlijk toetje 

en dat was een door Ineke eigen gemaakte Teramisu! Om te 

smullen! Het was jammer dat ik al zoveel had gegeten want 

dan had ik zeker nóg een stukje genomen! 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd en 

gezellig toernooi, met dank aan de mensen die dit allemaal 

weer hadden georganiseerd. 

Van deze bijeenkomst is ook een fotorapportage gemaakt. Klik hier om die te bekijken. 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 29 januari 2019  - Het bestuur 

Alle onze leden worden van harte uitgenodigd voor 

onze ledenvergadering. De ledenvergadering wordt 
gehouden in ons clubhuis op maandag 11 februari en 
begint om 19.30 uur. 

Een belangrijk agendapunt is wat gaat gebeuren met 

de jeu de boules baan. Er wordt namelijk te weinig of 

eigenlijk geen gebruik van gemaakt en het onkruid 

groeit er welig. Er zijn twee opties: 

We breiden het terras uit door het jeu de boules veld te betegelen. 

of 

We plaatsen een oefenwand om tegemoet te komen aan de vraag van een aantal leden. 

Aan de oefenwand hangt een stevig prijskaartje en het is duidelijk dat de leden het met deze 

grote uitgave eens moeten zijn. Het mag niet worden opgehangen aan een klein aantal 

clubleden die is een keertje gebruik willen maken van de oefenwand. Er moet dus een breed 

draagvlak voor zijn. Daarom doet het bestuur een oproep aan alle leden, die een mening 

hierover hebben, deze te laten horen op de ALV. 

 

Inschrijven Harten krokus toernooi 
30 januari 2019 - AC/TC 

Binnenkort starten we weer met het interne Harten krokus 

toernooi op de zondagmiddagen. Op verzoek spelen we 

deze keer alleen dames dubbels en heren dubbels, wel 

met een vaste partner. Als je geen partner kunt vinden, 

dan kan je je ook alleen opgeven en dan probeert de TC 

een partner voor jou te vinden. 

We gaan spelen in een poule voor gevorderden en een 

poule voor beginners. De TC deelt in naar sterkte. 

De wedstrijdmiddagen vinden plaats op 24 februari- 3 en 

10 maart met een mogelijke inhaalmiddag op 17 maart. 

Er worden per middag zes wedstrijden gespeeld van 14.00 uur tot 17.00 uur. Indien er veel 

aanmeldingen zijn spelen we van 13:30 tot 17:30. Je speelt 1 of 2 wedstrijden per middag. 

Alle wedstrijduitslagen worden genoteerd en er is per poule 1 prijs te winnen. 

Bij onvoldoende deelname van onze eigen leden kan er eventueel besloten worden om 

introducees mee te laten doen. 

Meedoen kost € 4,- voor de nootjes, hapjes en prijzen. 
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Als je mee wilt doen, geef je dan op voor 21 februari per mail bij Ineke van den Abeele 

(activiteiten@ltcharten.nl) of telefonisch: 0317-318487. Je mag 1 middag als verhindering 

opgeven en deze au.b. aangeven bij de opgave. 

Doe mee, het wordt een leuk en gezellig toernooi voor iedereen. 

 


