
Nieuwsbulletin juni 2021 

 

!! Corona update: Nieuwe versoepelingen !! 
 

5 juni 2021 - Het bestuur 
Vanaf 5 juni mogen de sportkantines open tot 22:00 uur. We 
mogen dan zowel buiten op het terras als binnen in het 
clubhuis een drankje drinken. Wel gelden hierbij de horeca 
regels. We houden altijd 1.5 meter afstand en zitten met 
maximaal 4 personen aan een tafel.  Het clubhuis is helaas 
alleen open als er iemand van de barcommissie aanwezig is. 

Ook de kleedkamers en douches mogen dan weer gebruikt 
worden. 

Binnen de club mogen er ook wedstrijden gespeeld worden. De AC/TC zal vermoedelijk binnenkort wel een 
toernooitje organiseren. In juli mogen we waarschijnlijk weer wedstrijden spelen tegen andere verenigingen. In 
dat geval wordt er in de maanden juli en augustus op dinsdag de regio competitie gespeeld. 

 

“Wij mogen weer mogen weer los” toernooitje 
 

10 juni 2021 - AC/TC  
 
Op 3 juli organiseren wij het  “Wij mogen weer mogen weer 
los” toernooitje. Opgeven kan tot en met 29 juni met een e-
mailtje naar activiteiten@ltcharten.nl 

We beginnen om 13:00 uur tot 17:30 uur. 

De eigen bijdrage is €3,- p.p. voor versnaperingen gedurende 
de middag, echter de drankjes zijn voor eigen rekening. 

  

 

http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2020/03/Regionaal-Recreanten-tennis-.jpg
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2020/03/Corona-virus.jpg


Uitnodiging La Trappe Open veteranen (40+) dubbeltoernooi - NVLTB 
Wageningen 
 

27 juni 2021 
In week 29 (19 juli t/m 25 juli) gaat  het La Trappe Open 
veteranen (40+) dubbeltoernooi  van de NVLTB Wageningen 
door. 

De inschrijving voor het toernooi, waarin in poules wordt 
gespeeld, is geopend via toernooi.nl. We hopen dat zo veel 
mogelijk leden en tennissers uit de regio staan te springen om 
weer mee te doen. 

met vriendelijk groet 

namens de toernooicommissie Mariska Nijenhuis en Carla 
Mulder. 

email: carla.mulder@upcmail.nl 

 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/3614FF3D-6BFA-46A8-8BD0-354864A88771
mailto:carla.mulder@upcmail.nl
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2021/06/NVLTB-veteranen40toernooi.jpg
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