
N
IE

U
W

SB
RI

EF
 H

LT
C  

JU
LI

 

 

  
  

IN  
DEZE  
EDITIE 
Pagina 2 
Aanspreekpunt nieuwe leden 

Oldstars tennis 

Pagina 3 
Komende activiteiten op een rijtje 

Duurzaamheidsplan  - vervolg - 

  

 FIJNE VAKANTIE 
KOMKOMMERTIJD 

Een korte nieuwsbrief dit keer; het is duidelijk dat de vakantieperiode is aangebroken. De 
tennistrainingen liggen stil, de scholen zijn dicht en aan de bezetting op de baan is te zien 
dat vele leden al met vakantie zijn.  

Voor degenen die de vakantie nog voor de boeg hebben, veel plezier en kom gezond weer 
terug. Hopelijk tot ziens bij een van de komende activiteiten eind augustus of begin 
september.  

  



 

 

AANSPREEKPUNT 
NIEUWE LEDEN 
LOIS ALTENBURG NEEMT DEZE ROL OP ZICH  

Uit de resultaten van de enquête voor de ALV blijkt  dat nieuwe leden 
niet altijd gemakkelijk aansluiting vinden bij een tennisgroepje. De 
meeste bestaande trainings- en competitiegroepen zijn al langere tijd 
stabiel. Daardoor is het soms lastig is een passend groepje te vinden. 

De commissie Ledenwerving wil daarom nieuwe leden beter begeleiden 
om hun plek binnen onze vereniging te vinden. Hiervoor wordt een 
aanspreekpunt voor nieuwe leden in het leven te roepen. 

Lois Altenburg zal deze nieuwe rol op zich nemen. Lois kent de club 
goed. Ze kan hopelijk de juiste mensen aan elkaar koppelen. Dus zoek 
je mensen om mee te tennissen? Neem contact met haar op! Lois is 
bereikbaar via tel. 06-52237811 en via e-mail 
loisaltenburg@hotmail.com. 

 

   
  

  

 

 

 OLDSTARS TENNIS 
INVENTARISATIE INTERESSE LOW IMPACT TENNIS 

Veel leden verwachten in de toekomst vanwege lichamelijke en 
ouderdomsklachten niet meer (voluit) te kunnen tennissen. Sommige 
leden hebben daar nu al problemen mee. En veel ex-leden zijn daardoor 
gestopt.   

Aangezien dit probleem niet uniek is voor Heerde zijn het Nationaal 
Ouderenfonds en de KNLTB OldStars tennis gestart; ‘Low impact’ tennis 
geschikt voor mensen met lichamelijke klachten, met o.a. aandacht 
voor de warming up, onderhands serveren, een zachtere bal en twee 
keer stuiteren mag. 

De commissie Ledenwerving- en behoud wil onderzoeken of hier 
binnen onze vereniging belangstelling voor is en bij voldoende 
belangstelling een kennismakingsavond organiseren. Wellicht kan 
hierna een groepje opgestart worden.  Laat dus bij belangstelling van je 
horen! 

   

Meer algemene informatie is te vinden op: 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/kennismaken-

met-tennis/oldstars-tennis/ 

Wil je meer weten over deze tennisvorm? Wil je je 
belangstelling laten blijken?Of ken je mensen buiten de 
vereniging voor wie dit interessant zou kunnen zijn?  

Meld je dan bij Gert Nijsink. Hij is bereikbaar via tel. 06-
10946817 en via e-mail g.nijsink@upcmail.nl. 

 

 LANDELIJKE KICK OFF (2019) OLDSTARS MET CORRYFEEEN TOM OKKER EN 
SJAAK ZWART 



 

ACTIVITITEITEN OP EEN RIJTJE 
PAARD VEULEN TOERNOOI, PLUS VAN DEN HOVEN OPEN TOERNOOI, VELDHUIS ADVIES NOV TENNIS KAMPIOENSCHAPPEN, SENIOR PLUS 
TOERNOOI 

Paard Veulen Toernooi – zaterdag 20 augustus                                                                                                                             Jeugd 
Aan het eind van de zomervakantie een gezellige activiteit voor de jeugd georganiseerd door de jeugdcommissie. Durf je het 
aan om te spelen met je opa/oma, vader/moeder oom/tante, buurman/-vrouw schrijf je dan in door het scannen van de QR-
code op de poster of meld je via het inschrijfformulier in het clubhuis. 

PLUS Van den Hoven Open toernooi – maandag 22 t/m zondag 28 augustus 
Na de jubileumeditie van vorig jaar alweer de 11e editie van dit gezellige en altijd volgeboekte toernooi. Schrijf je voor je 
vakantie nog in, want vol is vol! Inschrijven kan via mijnknltb.toernooi.nl. 
 
Veldhuis Advies NOV Tennis Kampioenschappen – maandag 5 t/m zondag 11 september  
Het tennistoernooi waar spelers uit de hele regio elkaar ontmoeten en in hun klasse strijden om het kampioenschap van 
Noord Oost Veluwe. Wil je spelen tegen leden van TC Elburg, TV Epe, TC Hattem, TV ’t Harde, TC De Kouwenaar, TC Vaassen, 
TV Wapenveld, Wezepse TC , SV Welsum en of NTC De Wiltsangh, schrijf je dan in via mijnknltb.toernooi.nl. 
 
Senior Plus Toernooi – donderdag 8 september 
Na een geslaagde primeur vorig jaar voor de tweede keer op de agenda. Voor dit eendagstoernooi voor 50+ers, waarbij de 
onderlinge gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Kun je je binnenkort via mijnknltb.toernooi.nl inschrijven. Reserveer 
alvast de datum. 

 
  

 
 

 

  

 
 
DUURZAAMHEIDSPLAN 
VERVOLG: DENK EN DOE MEE 

  
  

  

  

Clubgebouw 

In de nieuwsbrief van mei vermeldden we dat er door onze energieleverancier Sportstroom kritisch is gekeken naar al onze 
energiegebruikers, zoals verwarming, koelkasten, vriezers, verlichting en dergelijke.  Hieruit is een Energiebesparingsadvies gekomen. 
Dit advies is afgelopen week door Sportstroom besproken met Auke Hennes en Jan de Groot. Naast de eerdergenoemde adviezen met 
betrekking tot baanverlichting (die in LED uitgevoerd gaan worden), zijn er nu ook adviezen gegeven over het elektraverbruik in het 
clubgebouw en een modernere manier van verwarmen.  
 
Wordt wederom vervolgd. 

Jan de Groot   

 

 
 


