
Nieuwsbulletin augustus 2018 

Uitnodiging Harten najaarstoernooi 
13 augustus juni 2018 - TC/AC 
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 11- 18- 25 september met een mogelijke inhaalavond op 2 

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 7 september per mail  (activiteiten@ltcharten.nl). 
Je mag 1 avond niet aanwezig zijn, deze verhindering aangeven bij de opgave a.u.b. 

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

 

Uitnodiging Lindenhof Open Dubbel Toernooi  
13 augustus juni 2018 - Wedstrijdleiding TV de Slenk 
De voorbereidingen voor het Lindenhof Open Dubbel 
Toernooi van TV de Slenk (Wolfheze, Renkum) is 

alweer in volle gang! 

Het meest gezellige en gemoedelijke toernooi in de 
omgeving vind dit jaar plaats van 3 t/m 9 september. 

Met dubbelonderdelen in zowel 17+ als 40+ zijn het 
altijd leuke wedstrijden om te spelen. Met 6 
gravelbanen tot onze beschikking, gaan we dit jaar 

voor meer wedstrijden als ooit te voren. 

Als leuk extraatje voor de spelers hebben we een 
aantal culinaire hoogstandjes en een muzikale verrassing in petto. Klik hier om je aan te 
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melden voor dit toernooi en krijg gaandeweg meer info over het toernooi en de 

verrassingen die we in petto hebben! 

We hopen jullie allemaal op het toernooi te mogen begroeten! 

 

Rabobank Clubkas Campagne 
20 augustus juni 2018 - Kees van der Tak 

Het is weer zo ver. Voor het derde achtereenvolgende jaar 
organiseert de Rabobank Arnhem en Omstreken de 
Rabobank Clubkas Campagne. Leden van deze bank 

kunnen hun stem uit brengen op de clubs die zij een warm 

hart toedragen. Zij mogen maximaal vijf stemmen 

uitbrengen in de stemperiode van 28 augustus tot en met 

11 september. Op basis van het aantal uitgebrachte 

stemmen op LTC Harten krijgt de club een bedrag 
uitgekeerd. In 2016 hebben we € 258.66 ontvangen en in 

2017 € 257.51. We hopen dit jaar weer een dergelijk bedrag te ontvangen. Dus leden van de 

Rabobank Arnhem en Omstreken, doe je best en stem op LTC Harten! 

 

LTC Harten viert 70-JARIG JUBILEUM 
20 augustus 2018 - Cees en Diny Bijkerk 

Eindelijk 18 augustus 2018, een schitterende dag. De 
jubileumcommissie, Janny van de Langemheen en Evert 
Overeem, hebben al een half jaar voorbereidingen 

getroffen en ontzettend veel werk verricht qua organisatie, 
maar ook om het park en clubhuis jubileum-klaar te 

maken. 

De gasten verzamelen zich al vroeg. Het is een gezellige 

bedoening, met ook oud leden, als de Burgemeester 
arriveert om het startschot voor de activiteiten te geven. 

Burgemeester Agnes Schaap houdt een leuke enthousiaste 

toespraak waarin zij ook de historie van ons tennisclubje 
doorneemt. (het voorwerk van Evert en Ineke van den 

Abeele werpt z’n vruchten af). Als dank ontvangt de 
Burgemeester een boeket en een tegoedbon voor 
een  dagdeel tennis. Zij is zeker van plan hier gebruik van te maken. 

De tijd tot de lunch vliegt voorbij, waarbij vele (historische) wetenswaardigheden nog eens 

ter sprake komen (de oude locatie Harten, de nieuwe opzet, het clubhuis).  Dit alles onder 
het genot van koffie met feestelijke taartjes, hapjes en drankjes op een zonnig terras 

verzorgt door Ria en Inge, de partners van Jan Kluwen en Harm Wezel. 
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Tijdens de lunchtijd zijn wij afwezig maar de lunch moet uitstekend zijn geweest want bij 

terugkomst horen we wel dat wij al die lekkere broodjes hebben gemist. 
Tussen 13.00 en 15.00 uur wordt iedereen in tennis-outfit uitgenodigd om mee te doen met 

het AlfabetMarathonCompact-tennisspel, conditionele- en balvaardigheidsoefeningen. 

Alle 44 deelnemers gaan 3x de baan op voor roulerende games. Ook zijn er 
tafeltennistafels beschikbaar gesteld door tafeltennisvereniging Kracht & Vriendschap uit 
Renkum. 

Het verloopt voortreffelijk. Om iedereen binnen de 

gestelde tijdslimiet te laten spelen leidt Janny, 
charmant maar met een ijzeren discipline, ons naar de 

banen. Rinus van den Born neemt daar de leiding over 
en zorgt dat de service vlot door gaat, o.m. door 

ballen aan te geven. Luca en Bjorn, kleindochter en -

zoon van Evert en Hetty, assisteren Rinus door deze 
continu van ballen te voorzien. Degene die niet in 
tennis-outfit zijn nemen deel aan een sportquiz. 

Na al onze inspanningen worden we getrakteerd op heerlijke, door Carla Leen gebakken, 
cake en een drankje.  Luca en Bjorn ontvangen voor 2 uur lang ballen rapen een zakje 
suikerhartjes en een blik tennisballen. De dames van de bediening krijgen een VVV-bon. 

De Harten-leden, 61 in getal, vertrekken 
vervolgens naar Oosterbeek en bezetten 
het Filmhuis tot en met de laatste stoel om 

naar de film te kijken gebaseerd op de in 

1973 gespeelde wedstrijd tussen de 30-
jarige tennisster Billie Jean King en de 55-

jarige oud-tennisser Bobby Riggs. Het 
veelbesproken duel is in de media 

omgedoopt tot de "Battle of the Sexes”. 

Na de film nemen we in de terrasvormige 

tuin plaats aan een lang gedekte tafel in 
een mooie kronkel (alsof je in het buitenland vertoeft) en genieten van een uitgebreid 

Javaans-Indonesisch buffet van Rasasari. (betekent “verschillende smaken”) uit Arnhem. 
Vele bordjes worden nog een keer gevuld, om alles te 

proeven. Het is ook zeer smaakvol. 

Ter afsluiting bedanken Wim Burger en Tineke 
Tigchelaar namens allen Janny en Evert met een 
boeket en een attentie onder een welverdiend 

applaus. Lisa Böll ontvangt als dank voor haar 
gastvrijheid in het Filmhuis ook een boeket. 

Ons rest om nogmaals “allen” te bedanken voor deze fantastische dag. 
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Van dit jubileumfeest is een video opname gemaakt. Klik hier om die te bekijken. 

En er is ook een fotoreportage gemaakt door fotograaf Henk ten Bhömer. Klik hier om een 
selectie daarvan te bekijken. 

 

 

https://youtu.be/pj38290xaoc
https://1drv.ms/u/s!Aqu5C9EvF0wMiwg9Cs71qw35qj9B?e=6RSECt
https://1drv.ms/u/s!Aqu5C9EvF0wMiwg9Cs71qw35qj9B?e=6RSECt
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