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Beste leden,
De zomervakantie hebben we weer achter ons gelaten en ik durf wel te zeggen dat we een mooie zomer
periode qua weer hebben gehad. De wellicht grotere groep ‘thuisblijvers’ dit jaar en het mooie weer 
maakte dat er de zomermaanden veel is getennist op ons park. De banen waren op de populaire avonden 
vaak volledig bezet. Ook werd er door de zomerleden (een grote groep dit jaar) gretig gebruik gemaakt 
van ons tennispark. We hopen dat deze zomerleden het tennisspel hebben ontdekt en gebruik gaan 
maken van het aantrekkelijke aanbod om lid te worden bij onze vereniging. Zie elders in de nieuwsbrief 
het aanbod. 

Inmiddels hebben we, na de lockdown, alweer 2 evenementen op ons park kunnen organiseren t.w., de 
clubkampioenschappen en het Plus Van den Hoven Open toernooi. Beide weken zijn erg goed bezocht, 
door zowel spelers als bezoekers. Met trots kunnen we hierop terugkijken. Ik wil alle commissies en haar 
vrijwilligers bedanken voor de inzet, met name omdat er extra inspanningen zijn geleverd, in het kader 
van de coronamaatregelen, om alles goed te regelen.

De najaarscompetitie staat alweer voor de deur, en deze lijkt door te gaan. Er zijn 25 teams aangemeld, 
dus zal het druk worden op ons park. Goed om de regels waaraan we ons moeten houden te blijven opvol
gen. Ik vraag dan ook eenieder zijn gezond verstand te blijven gebruiken en durf elkaar er ook op aan te 
spreken. Nieuw is dat iedere bezoeker van het park die gebruik maakt van het terras zich op de lijst in de 
hal dient te registreren (zie voor uitgebreide informatie: http://hltc.eu/nieuws/hetvirusisnogniet
klaarmetons). Oproep aan alle competitiecaptains is om de bezoekende ploeg hierop te attenderen. 

Voor de leden
Van de voorzitter

Wat fijn dat u 
er weer bent!

De kantine is 
weer open

Houd
afstand!

Activiteiten 
weer mogelijk

http://hltc.eu/nieuws/het-virus-is-nog-niet-klaar-met-ons
http://hltc.eu/nieuws/het-virus-is-nog-niet-klaar-met-ons
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Verder staan de Vemde Travel Noord Oost Veluwe Kampioenschappen (georganiseerd door Epe) en de 
ledenvergadering i.c.m. het PaardVeulen toernooi op korte termijn op de agenda. Ook organiseert de 
commissie Werving & Behoud binnenkort weer de ‘Maak kennis met tennis’ sessies. (Zie Activiteiten
agenda op deze pagina).
De ledenvergadering gaan we als bestuur ‘coronaproof’ organiseren, vandaar dat we een oproep hebben 
gedaan om je aan te melden. Op basis van de aanmeldingen bepalen we hoe en waar de ledenvergade
ring gehouden wordt.

Hopelijk zie ik jullie snel op de club en veel tennisplezier voor komend najaar. 
Edwin Boschman

Nadat we stap voor stap weer gebruik konden maken van ons park, is de laatste stap op 1 juli gezet, toen 
zijn ook kantine, terras en kleedkamers weer opengegaan. En ook mochten er – vervroegd – weer 
wedstrijden gespeeld gaan worden. Hoewel de coronamaatregelen onderdeel uit blijven maken van ons 
dagelijks bestaan, dus ook op ons park, zijn er alweer activiteiten georganiseerd en staan er ook weer 
activiteiten op de agenda, zoals:

• Tossavond zomer- en nieuw leden
 Bijzondere tossavond speciaal voor alle zomerleden én voor leden die zich na 1 januari 2020 hebben 

aangemeld als lid. Er worden leuke oefenwedstrijdjes gespeeld en er is genoeg tijd voor een hapje en 
een drankje en om andere leden te leren kennen.

 Vrijdag 28 augustus van 19.15-21.45 uur.
 Opgeven: stuur een email met je naam en mobiele telefoonnummer naar: werving@hltc.eu.

• Proeflessen voor volwassenen en jeugd; Maak kennis met tennis
 Volwassenen: maandag 31 augustus van 18.3019.30 uur
  zaterdag 5 september van 12.0013.00 uur
  maandag 7 september van 18:3019:30 uur

 Jeugd: maandag 31 augustus van 17.3018.15 uur
  zaterdag 5 september van 12.0013.00 uur
  maandag 7 september van 17.3018.15 uur

Activiteitenagenda

mailto:werving%40hltc.eu?subject=
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• Paard-Veulentoernooi en ALV
 Op zaterdag 5 september vindt van 13.0015.45 uur het PaardVeulentoernooi plaats (om de poster te 

bekijken, klik op ) en daarna start vanaf 16.00 uur de Algemene Ledenvergadering. 
 Houdt er rekening mee dat je ditmaal vooraf op moet geven voor de ALV. Aanmelden kan via een 

email naar: secretaris@hltc.eu tot 29 augustus. Dit geldt ook voor jeugdleden.

• KNLTB Competitie 2020
 Als gevolg van de coronamaatregelen besloot de KNLTB in maart om de Voorjaarscompetitie te 

verplaatsen naar het najaar. Onder de naam KNLTB Competitie 2020 gaat deze op maandag 7 
september van start. 

Helaas is het coronavirus nog niet verdwenen en ziet de competitie er anders uit dan normaal. In de 
vorige editie van de nieuwsbrief heeft Thera van den Hurk onze competitieleider een beeld hiervan 
geschetst. Wil je dit nog eens nalezen, klik dan op om deze nieuwsbrief te downloaden.

Jouw competitieindeling kun je bekijken op MijnKNLTB of in de ClubApp.

Van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli gingen we ‘samen 
de baan op’ om de strijd voor het clubkam pioenschap aan te 
gaan. Vanwege de coronamaatregelen was het toernooi van 
juni verplaatst naar juli en moest de opzet van het toernooi 
dit jaar worden aangepast. Zo speelden we onder andere op 
tijd, bij de stand 4040 het Beslissend Punt en werden alle 
games doorgeteld. Er werd ‘getoeterd’ om het begin en eind 
van de wedstrijd te markeren. Ook Job Kuipers, een van de 
winnaars bij de jeugd mocht ‘toeteren’ (zie foto).
Ook buiten de wedstrijden om was het met de 1,5 m afstand
regel en de bewegwijzering allemaal anders, maar dit weer
hield de leden niet om deel te nemen. Het enthousiasme om 
elkaar weer te zien en wedstrijden te spelen was zo groot dat het toernooi ‘bomvol’ zat. Met maar liefst 96 
seniorleden en 28 junioren was het eerste toernooi van het jaar een groot succes. De eerste speeldag van 
het toernooi begon regenachtig maar gelukkig werd het weer met de dag beter en was de zon volop aan
wezig tijdens de finaledag. Door jong en oud werd er fanatiek gestreden om de clubtitels. 

Clubkampioenschappen 2020
Eerste activiteit na heropening banen!

Job Kuipers toetert einde aan 
wedstrijden.

mailto:secretaris%40hltc.eu?subject=
http://hltc.eu/assets/uploads/files/HLTC_nieuwsbrief_06-2020.pdf
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Bij de senioren werd de herenenkel in de hoogste categorie overtuigend gewonnen door Lars Boschman. 
Lars tennist sinds zijn 6de en heeft zowel bij de jeugd als de senioren inmiddels diverse kampioenstitels 
in de wacht gesleept. Bij de jeugd gingen de prijzen naar: JE t/m 18 jaar Finn Boschman (1e prijs), ME t/m 
18 jaar Noelle Eltingh (1e prijs), JE t/m 14 jaar Job Kuipers (1e prijs) en Quinten Hilarius (2e prijs), ME t/m 
12 jaar Lieve Snijders (1e prijs), Groen JE Ole Snijders (1e prijs) en Daan Leeraar (2e prijs) en Groen ME 
Amber van Loo (1e prijs). 
Ook werd er een aanmoedigingsprijs uitgereikt bij de jeugd. Sjoerd Timmerman mocht deze in ontvangst 
nemen, omdat hij volgens de tennisleraren een zeer sportieve speler is. 
De roodoranje spelertjes kwamen op de zaterdagochtend de baan op. Zij hadden een ‘speelse’ ochtend 
en gingen allemaal met een medaille om naar huis.

Dit zijn de minderjarige deelnemers aan 
het volwassenentoernooi en de 

deelnemers aan het jeugdtoernooi.

De Rood-Oranje spelertjes.
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Zaterdag 5 september 2020

Aanvang: 16.00 uur
Plaats: Clubhuis ‘De Bornerenk’

Agenda

  1. Opening en mededelingen

  2. Ingekomen stukken

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2019

  4. Samenvatting jaarverslagen commissies 2019 

  5. Besluit ondergrond tennisbanen

  6. Communicatie 2020

  7. Vaststelling jaarrekening 2019

  8. Vaststelling begroting 2020

  9. Vaststelling contributie 2020

 10. Verslag kascommissie

 11. Verkiezing nieuw kascommissielid

 12. Nieuwe commissieleden

 13. Herbenoeming Gerald Kuipers als penningmeester bestuur

 14. Aftreden Margreeth Brouwer als bestuurslid en eventuele benoeming
   nieuw bestuurslid

 15. Rondvraag

 16. Sluiting

Uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering
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Van zomerlid naar jaarlid
Sophie Veldwijk
22 jaar 

Nijbroek

Ik studeer journalistiek, naast stu

deren werk ik als hostess bij ver

schillende voetbalclubs en evene

menten en werk ik ook als freelance 

redacteur bij RTL Boulevard. 

Lois tennist er al jaren en heeft er 

eigenlijk voor gezorgd dat wij met 

een groepje deze zomer gingen 

tennissen. Er werd een groepsapp 

aangemaakt en zo stonden we 

deze zomer veel op de baan. Ik 

moet zeggen dat ik er een hard 

hoofd in had, want ik had nog 

nooit een racket aangeraakt. 

Van kleins af aan volleybal ik al in 

het team bij Epe. Wij hebben de 

keus in de zomer om te gaan 

beachvolleyballen maar daar houd 

ik niet zo van, vandaar tennis. 

Achteraf nooit gedacht dat ik het 

zo leuk zou vinden! 

Ik heb in 3 maanden zo veel ge

leerd en dat zelfs zonder echte 

training, dat ik er een nieuwe 

hobby bij heb gekregen.

Wie ben je? 
Hoe oud ben je? 
Waar kom je vandaan? 

Wat doe je in het dage-
lijks leven? 

Hoe ben je bij tennis 
gekomen? 

Jullie zijn allebei overge-
stapt van volleybal naar 
tennis. Waarom?

Hoe is het zomerlidmaat-
schap bevallen? 

Romy Veldwijk (zus van Sophie)
25 jaar 

Ik ben geboren in Nijbroek en sinds 

een jaar woon ik in de achter tuin 

van de tennisbaan in Heerde.

Ik werk inmiddels iets meer dan 5 

jaar in het Gelre ziekenhuis in 

Apeldoorn. Eerst op verschillende 

afdelingen en sinds 1 januari op 

de spoedeisende hulp. Daarnaast 

vind ik het leuk om met mijn 

vriend en vriendinnen te borrelen 

en uit eten te gaan. En daarnaast 

nu natuurlijk een balletje te slaan 

op de tennisbaan. 

Een goede vriendin, Lois, die ten

nist al lange tijd in Heerde. Zij wist 

dat ik al een tijdje twijfelde om te 

stoppen met volleybal en pro

beerde mij enthousiast te maken 

voor tennis. En dat is haar zeker 

gelukt, mede ook door het zomer

lidmaatschap. 

Ik heb 8 jaar lang gevolleybald in 

Klarenbeek. Nu ik een andere 

sport dichtbij huis heb gevonden 

en mijn volleybalteam uiteenviel 

heb ik besloten om de overstap te 

maken. 

Door het zomerlidmaatschap heb 

ik kennis kunnen maken met de 

sport, hierdoor werd mijn keus om 

over te stappen definitief beves

tigd. Ik werd op een enthousiaste 

en gezellige wijze ontvangen op 

de club, dit heeft mij een goed 

gevoel gegeven en mede de 

doorslag om te gaan tennissen.

Welkom bij HLTC!



8 Nieuwsbrief  #3 - augustus 2020

Van zomerlid naar jaarlid

Nog een paar leuke weet jes over onze nieuwe leden: 

RomyRomy

SophieSophie

Romy Veldwijk (zus van Sophie)
Door de toss avonden waar ik vrij

wel iedere donderdag probeer 

heen te gaan heb ik al veel mensen 

leren kennen. Dit kan ik dan ook 

iedereen aanraden om te doen!

Curaçao, samen met mijn zusje

Top40

Een reis maken met mijn vriend 

door Azië.

Sophie Veldwijk
Naast het sportieve deel moet ik 

zeggen dat aan gezelligheid op 

deze club ook zeker geen gebrek 

is. En zeker voor alle nieuwe leden 

kan ook ik de toss adviseren!

Curaçao 

Latin/Moombathon 

Rondreis maken door ZuidAmerika.

Noem 1 tip voor nieuwe 
leden om nieuwe men-
sen te leren kennen bin-
nen de club.

Wat is je favoriete 
vakantieland?
Naar welke muziek luis-
ter je graag?
Wat zou je ooit nog een 
keer willen doen, maar is 
er tot dusver nog niet van 
gekomen?
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Wij hebben dit najaar een unieke actie voor volwassen en jeugd om kennis te maken met tennis en onze 
vereniging. De actie bestaat uit het volgen van drie gratis tennislessen, met daarbij de mogelijkheid tot het 
afnemen van een gratis lidmaatschap tot het einde van het jaar. De lidmaatschapsactie geldt daarnaast ook 
voor zomerleden.

Gratis tennislessen
Voor volwassenen zijn er proeflessen op maandag 31 augustus van 18.30 tot 19.30 uur, zaterdag 5 
september van 12.00 tot 13.00 uur en op maandag 7 september van 18.30 tot 19.30 uur. Voor de jeugd 
worden de lessen gegeven op maandag 31 augustus van 17.30 tot 18.15 uur, zaterdag 5 september van 
12.00 tot 13.00 uur en op maandag 7 september van 17.30 tot 18.15 uur.

Lidmaatschapsactie
Speciaal voor alle zomerleden en leden die meedoen aan de drie gratis tennislessen op 31 augustus, 5 
september en 7 september heeft de commissie Werving & Behoud een leuke lidmaatschapsactie bedacht. 
Iedereen uit de hierboven genoemde doelgroep krijgt de mogelijkheid om tot het einde van het jaar 
gratis lid te worden van de HLTC. Dit speciale lidmaatschap loopt tot en met eind 2021, waarbij er dus 
geen contributie hoeft te worden betaald voor 2020.  

Met deze actie hopen we nieuwe leden naar onze vereniging te trekken en ze enthousiast te maken voor 
tennis. Help jij mee? Want wist je dat de meeste nieuwe leden via een bestaand lid in aanraking zijn 
gekomen met de HLTC? Dus vertel je buurman, vrienden, familie of klasgenoten over de actie en maak ze 
enthousiast! Voor meer informatie kan je verwijzen naar www.hltc.eu/introductielessen.

NB  Er heeft zich overigens al een groot aantal deelnemers opgegeven voor de proeflessen. Houdt er rekening mee dat er tijdens 
de proeflessen niet of nauwelijks banen vrij zijn om vrij te tennissen. Raadpleeg voor de mogelijkheden de ClubApp.

We hebben de volgende jeugdleden mogen verwelkomen:

• Sjoerd Timmerman
• Jesse Koops
• Vince Kasteel

Gratis tennislessen en 
lidmaatschapsactie
Iets voor jouw familie en vrienden?

Nieuwe leden

Welkom bij HLTC!

http://www.hltc.eu/introductielessen
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In de periode tussen begin oktober 2020 en eind maart 2021 is er de mogelijkheid om een 
serie van 19 trainingen te volgen. Wil je de training volgen, schrijf je dan zo snel mogelijk in, maar in ieder 
geval voor 6 september. De eerste training is in de week van maandag 28 september. 
Opgeven kan via de website van HLTC: http://hltc.eu/tennislessen/. Voor vragen over trainingen kun je 
contact opnemen met Lukas Wolf via tel. 06-22 86 17 81 of e-mail: heerde@tennishuys.nl. 

Nadat het er lange tijd naar uit had gezien dat ons jaarlijkse Plus Van den Hoven toernooi vanwege de 
coronamaatregelen niet gespeeld zou kunnen worden, kwamen de versoepelingen vanuit de overheid net 
op tijd. Het toernooi is na een erg natte maandagavond onder redelijke weersomstandigheden en in een 
gezellige en sportieve sfeer uitgespeeld.
De prijzen werden telkens wanneer een categorie was afgewerkt ‘coronaproof’ uitgereikt. De toernooi
commissie vond het niet verantwoord om de gebruikelijke gezamenlijke prijsuitreiking door te laten gaan.
Naast de vele leden die meestreden, verwelkomden wij spelers vanuit 21 verschillende verenigingen, tot 
uit de wijde omgeving. Het enthousiasme bij de spelers was groot, omdat er nog maar weinig toernooien 
in de omgeving gespeeld worden. Het toernooi zat volledig vol met deelnemers in de leeftijd van 14 t/m 
76 jaar. De oudste deelnemer was ons eigen lid Jaap Eltingh, fijn om hem nog steeds – in wedstrijdver
band – op de baan te zien, hoewel hij zich gekscherend wel zorgen maakte om zijn ranking.

Reminder inschrijving tennisles 
winterseizoen

Plus Van den Hoven Toernooi 2020

Vier prijswinnaars: v.l.n.r.:
Henk Kroeze, Jeroen Muntinga,
Erik de Jager en Dennis van Es.

De banen als zwembad, na de wolkbreuk op maandagavond.

http://hltc.eu/tennislessen/
mailto:heerde%40tennishuys.nl?subject=
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Kortom, ondanks de coronamaataregelen beleefden we weer een zeer geslaagd toernooi, mede dankzij de 
vele vrijwilligers, zoals o.a. de mensen achter de wedstrijdtafel onder leiding van Bert en Elly Muntinga, al 
jaren organisatoren van het Plustoernooi (voormalig Kaastoernooi); de barbezetting; de bestuursleden, die 
als toezichthouders dienst deden op de baan. En hoewel er geen hapjes uitgedeeld konden worden, leef
den Annegriet, die speciaal het weekend overgekomen was uit Amsterdam en Tiny zich uit op de ‘borrel
plankjes’ voor de spelers. En niet te vergeten de ondersteuning door supermarkt Plus Van den Hoven, die 
nu al heeft toegezegd ook de volgende drie edities (in 2021 de tiende) te zullen ondersteunen.

In de uitslag (in het groen) is te zien dat onze leden goed presteerden, chapeau! De winnaars: HD5: 
Michiel Delleman/Thom Grobbee (Zwolle); DD5: Roos Bosman/Lotte van Enk (Heerde); GD5: Edwin 
Boschman/Roos Bosman (Heerde); HE6: Eduard Nagelhout (Wapenveld); DE6: Daphne Houtman (Heerde); 
HD6: Jeroen Muntinga/Henk Kroeze (Heerde/Zwolle); DD6: Anneke Bebelaar/Denise Groothedde 
(Heerde); GD6: Rob Goedhart/Jolieke v. Dalfsen (Heerde); GD6 40+: Wilbert Kruisweg/Inge v. Loo (Heerde); 
DE7: Jolieke v. Dalfsen; HD7: Martin Jansen/Leon Jansen (Heerde); DD7: Daisy v. Emst/Mariet v.d. 
Schootbrugge (Wezep); GD7: Dinand Bredenhoff/Fleur Peppelman (Heerde); HD7 40+: Harold Hilarius/
Jerry Rorije (Heerde); DD7 40+: Maeike Schaftenaar/Jolanda Mud (Wezep); GD7 40+: Andries Kuipers/
Judith Roosenschoon (Welsum); HE8: Richard de Ruijter (Zwolle); HD8: Jan Gerrit Brouwer/Hemmo Knauff 
(Wezep); DD8: Marja v.d. Berg/Marleen Schlömer (Heerde/Apeldoorn); HE8 40+: Harnold Stoffer (Heerde); 
GD8 40+: Harnold Stoffer/Corinne Stoffer (Heerde).

De Technische Commissie zou op 3 september, voor het eerst, een open ééndagstoernooi voor 50plussers 
organiseren. Bij een 50 Plus toernooi gaat het vooral om de gezelligheid. De hele dag worden er wedstrij
den gespeeld, maar daarnaast is er ook voldoende gelegenheid om samen koffie te drinken en te eten. 
Kortom een gezelligheidstoernooi.

Helaas hebben wij moeten besloten om dit toernooi, dit jaar, niet door te laten gaan. Zeker gezien de tijd 
waarin wij nu leven, vinden wij dit niet verantwoord. En daarnaast speelt ook de al volle agenda die er is 
een rol. Bovendien wordt het Vemde Noord Oost Veluwe Open toernooi ook in dezelfde periode gehouden. 

Volgend jaar gaan wij een nieuwe poging wagen en hopen wij op vele aanmeldingen.

Namens de Technische Commissie,
Elly Muntinga en Margreeth Brouwer

50 Plus Toernooi
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Met wisselend succes heb ik na de periode van niet tennissen, singelen en tennissen met 
inachtneming van de 1,5 meter, mijn eerste toernooien weer gespeeld. Om er maar gelijk goed 
in te komen hadden mijn partner en ik ons voor twee toernooien achter elkaar ingeschreven. 
Het was even wennen; de inspanning en de verruiming van de coronamaatregelen.
Om met de laatste te beginnen: de clubs hadden het goed geregeld. Pijlen die de looprichting 
aanduidden, kantine leeg, tafels aan de kant zodat je niet binnen kon gaan zitten, strepen voor de 
bar om spelers voldoende afstand te laten houden, enz, enz. Chapeau, het was prima geregeld! 
Alleen het gedrag van mensen is soms niet te doorgronden. Van de pijlen met de looprichting 
trok niemand zich wat aan, er werd gekozen voor de kortste weg. Daarentegen hield iedereen 
zich keurig aan de 1,5 meter bij het bestellen aan de bar en werd er op de baan niet ‘gezoend’ of 
‘high fives’ gegeven. Vervolgens zat men op het terras hutjemutje bij elkaar en werd het -na 
een paar drankjes- steeds intiemer. Tal van omhelzingen heb ik gezien, het leek soms op een 
reünie van mensen die elkaar in jaren niet hadden gezien. Dit gedrag is eigenlijk ook precies wat ik in het 
dagelijks leven om mij heen zie. Het is vooral de tegenstelling die mij opvalt. In de ene situatie worden regels 
nauwlettend gevolgd, in een andere situatie lijken coronaregels niet te bestaan. 
De organisatie van het eerste toernooi dacht; ze hebben lang niet gespeeld, dus laten wij ze maar veel 
wedstrijden spelen. Zo speelden wij avond aan avond, spannende, dus lange wedstrijden met wisselend 
resultaat en gezien de zomerwarmte was het elke dag ‘het toppie in een soppie’. Na 5 wedstrijden lagen we 
er in de kwartfinale uit. 
Met een dag welkome rust achter de rug begon ik met mijn partner ‘ingespeeld’ en met nieuwe schoenen vol 
verwachting aan de tweede week. De eerste wedstrijd, was er een uit de categorie ‘snel weer vergeten’. Vaak 
heb je in een dubbel dat de een zich, als het even niet zo lekker gaat zich optrekt aan de ander. Maar wat als 
je allebei niet goed speelt? Ik kan me de tijd niet heugen dat wij beiden zó als ‘oude kranten’ op de baan 
hebben gestaan. Ik besloot bijna mijn racket in de wilgen te hangen en te gaan bridgen. 
De tweede wedstrijd speelden wij tegen ‘oudere’ dames. Met speels gemak was het binnen een mum van tijd 
6-0 voor ons. Wij vroegen ons zelfs af of wij wel tegen de ‘geplande’ tegenstanders speelden. Wij als 50+’ers 
speelden in de 30+. De dames waartegen wij speelden waren 70+, was de categorie 30+ en 50+ door elkaar 
gehaald? De tweede set kwamen wij erachter dat zij een wat langere opstarttijd nodig hadden, deze set wisten 
wij ternauwernood te winnen. Na de wedstrijd waren de tegenstanders overigens pas echt op dreef. Ze waren 
in gevatheid aan elkaar gewaagd, het leek wel een komische act voor twee. Met pijn 
in ons middenrif van het lachen, en veel later dan gepland gingen wij huis waarts.
Misschien kwam de afgelasting van het toernooi, vanwege de hittegolf voor ons dan 
ook wel als een geschenk. De koek was op, de inspanning had erin gehakt. Of was 
het toch de 3e helft de avond ervoor? Toch zullen deze twee weken me bijblijven, 
niet om de vermoeidheid, die was ik snel vergeten, maar omdat iedereen blij was. Er 
viel geen onvertogen woord en na elke wedstrijd was het gezellig, winst of verlies 
maakte niet uit. Zelfs tegenstanders die in de eerste week van ons hadden verloren 
en die wij opnieuw ontmoetten in de tweede week waren zo blij ze dat ze, corona of 
niet, ons spontaan wilden omhelzen.

D
o

o
r R

affaella N
.

Omhelzing2
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Week Datum Dag Naam Tel.

36 1 di Romy Schakelaar 06-11272946
 2 wo Annemarie Bouwman 06-13378288
 3 do Mirjam van de Groep 06-30871042
 4 vr Geen dienst  
 5 za   
 6 zo   
37 7 ma Joost Smeets 06-46371538
 8 di Jos Groothedde 06-51194546
 9 wo Erika Kasteel 06-27478942
 10 do Marbette van de Put 0578-691773
 11 vr Competitie  
 12 za Competitie  
 13 zo Competitie  
38 14 ma Gabrielle Brink 06-46207066
 15 di Annie Reil-Vorstelman 0578-696822
 16 wo Margot van der Most-Prummel 0578-691389
 17 do Arnold Kasteel 06-53247423
  18 vr Competitie  
 19 za Competitie  
 20 zo Competitie  
39 21 ma Cobie Aardoom 0578-695579
 22 di Auke Hennes 06-54288040
 23 wo Alfred van de Beerecamp 06-46285444
 24 do Anton Westerkamp 06-22424878
 25 vr Competitie  
 26 za Competitie  
 27 zo Competitie
40 28 ma Marjolijn Jager-van Deursen 06-20881914
 29 di Rene Snijders 06-25289559
 30 wo Frans Castermans Jr. 06-20570755

Kantinerooster september 2020

De bardiensten voor de laatste 3 maanden van 2020 volgen per e-mail. Tevens de bardiensten voor de 
najaarscompetitie aan de competitie-spelers en de ouders (bij de jeugd). 
Bij vragen en/of ruilingen graag contact opnemen met kantinecommissie@hltc.eu.

mailto:kantinecommissie%40hltc.eu?subject=


14 Nieuwsbrief  #3 - augustus 2020

  

 

PAARD-VEULEN TOERNOOI 
ZATERDAG 5 september 

Voor junior- en seniorleden. Voorafgaand aan de ALV! 

 

WANNEER: zaterdag 5 september van 13:00 – 15:45 uur 

INSCHRIJVEN: op de lijst in de hal tot 1 september 

KOSTEN: € 2,50 p.p. 

 

SCHRIJF JE IN. DIT WIL JE NIET MISSEN! 

 

Bij het Paard-Veulen toernooi dubbelt een jeugdspeler (rood,  
oranje, groen of geel) met een volwassene. Lid of geen lid. 
 
Jeugdleden vragen hun vader, moeder, oom, tante, opa of oma  
om het samen op te nemen tegen andere koppels.  
 
Ook senior leden kunnen zich inschrijven met hun (klein))kind,  
neefje, nichtje, buurjongen of buurmeisje. 
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Puzzelen met tennis

Welke tennis ser hier boven her ken je in de speci
fieke houding?
Antwoord: De man met vaak een onderhandse 
service: Nick Kyrgios. Zie ook dit filmpje.

Oplossing puzzel Nieuwsbrief #2Puzzel Nieuwsbrief #3

Rara, wie is dit?

Nick Kyrgios

https://www.youtube.com/watch?v=3m1P0LhPXHE
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Sponsoren Centraal; Optimisme

Blauwtulp Wealth Management  |  
Automobielbedrijf Eilander  |  SNS Bank  |  PLUS 

Van den Hoven  |  Restaurant-Snackbar-
Partyservice ‘De Spikke’  |   Lagemaat Heerde  |  
Heineken  |  Boschman Optiek  |  24 ICT  |  Van 

de Put Rijwielen  |  Van Zijl Verhuizingen  |  
Sportplay Hattem  |  Coffee at Work  |  Houtman 

Transport  |  Autoschade Berghorst  |  Veerle 
Bloemen  |  De Postkamer  |  Juwelier Meiling  |  

Bloemsierkunst De Groot  |  Bouwkundig 
Tekenburo Gerrit Scholten  |  Partyservice Cor 
van Oene  |  Apotheek Heerde  |  Rabobank  |  
Restaurant De Loreley  |  Huiskes Mode  |  Rijs 
Solutions  |  Eigenwijs Reclame  |  Koninklijke 

Van der Most  |  Jeugdboetiek Yvonne  |  Vemde 
Travel  |  Heerder Fruithuis  |  Hegin BV 

Metalfinishing  |  Reuvers Sport Speciaalzaak  |  
’t Tennnishuys  |  Anves Hekwerken  |  Veltkamp 

en Stam Makelarij  |  Slagerij van Guilik  |  
Dennenheuvel  |  Wijnbergen Sportbouw  |  
Kapsalon Geri  |  PM Ondernemend  |  BenG 

Meubelen  |  Slagerij ter Weele  |  Emka Elektro  |  
Albicons CRM Specialisten  |  Kamphorst  |  
Inktviz architecten BNA  |  Rozendal Home 

Electro  |  Kinderopvang ’t Hummelhuis

We blijven aan AL onze sponsoren 

denken! In de 1,5 meter maatschappij 

geldt voor iedereen dat het onderne-

men gepaard blijft gaan met tal van 

maatregelen.

In de nieuwe werkelijkheid

Een mooi voorbeeld van omdenken: “Iets 
verder uit elkaar, maar we staan voor u klaar!”

“We hebben tijdens de lockdown een leuke 
actie tussendoor gedaan. Om alle negativiteit 
het hoofd te bieden hebben we 5 boekenpak ket
ten weggegeven aan kinderen die niet naar 
school konden.”

“Wij hebben een alternatieve workshop 
bloemschikken gegeven. De materialen werden 
thuisbezorgd en een video, om iedereen op weg 
te helpen, online geplaatst.”

“Het is verstandig om een deskundige in te 
scha kelen bij de aanvraag van de NOW rege
ling; je kunt de NOW2.0subsidie nog aanvra
gen tot 31 augustus. Wij ondersteunen met 
financieel advies en praktische administratieve 
services.”

“We proberen lokaal zoveel mogelijk samen te 
wer ken en elkaar te versterken. Door de coro
na crisis is dat alleen maar meer geworden. De 
gunfactor is groot, hebben we gemerkt. De 
mensen gunnen het de lokale ondernemers en 
dat geeft vertrouwen voor de toekomst”, aldus 
de voorzitter van OV Heerde.



Redactie
Gert van de Bospoort
Tiny Griffioen

Vormgeving namens Koninklijke Van der Most
Jan Willem Bosman

Heerder Lawn Tennis Club
Opgericht 4 november 1966

Tennispark Bornerenk
Oldekamphof 1, 8181 EP Heerde
info@hltc.eu  |  www.hltc.eu

https://www.vandermost.com/
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