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Nieuwsbulletin

Nieuws in december en januari
Het secretariaat ontving een bericht van overlijden.

Dubbelklik op de kaart om hem te vergroten.
Het bestuur
22 januari 2013

Banen op slot
In verband met de weersomstandigheden zijn op dinsdag 15 jan de banen op slot gedaan. Wanneer ze weer open
gaan zal dit op de site worden vermeld.
Henk Onderstal
15 jan 2013

Beste stampotspelers,
Er is besloten om de tennishal van Keltenwoud af te huren voor het stampottoernooi, mits er voldoende
deelnemers zijn. De tijden hebben we aan moeten passen omdat er pas in de namiddag vier banen vrij zijn. De
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optie op de banen verloopt op zaterdag 19 januari om 13.00 uur, dus het is zaak om je voor die tijd op te geven,
daarna is de inschrijving gesloten. We beginnen nu om 14.30 uur tot 17.30 uur en de stampot wordt in onze
kantine om 18.30 uur geserveerd.
De kosten voor dit leuke toernooi zijn 10 euro.
Met vriendelijke groet, TC/AC
Ineke van den Abeele
15 januari 2013

Weer eens iets anders dan tennis.
Al zwervend over internet kwam ik een bekende tegen. Nieuwsgierig? Klik op onderstaande link en kijk dan
verder op de galerij.
link
Wally Huijbregts
12-jan 2013

Nieuwjaarsreceptie
Het jaar loopt nu spoedig ten einde, de Kerstman is in aantocht en overal branden de vrolijke lampjes je
tegemoet. Een donkere sfeervolle periode, die door veel kaarsen wordt verlicht. Ja en dan komt onherroepelijk
2013 in zicht en zal het jaar 2012 met het nodige geknal van vuurwerk en ontkurkte champagneflessen uitgeluid
worden. Ook op onze tennisclub willen we elkaar weer een sportief jaar in goede gezondheid toewensen. Daarom
nodigen wij jullie graag uit om naar de nieuwjaarsreceptie te komen op zondag 6 januari van 15.00 tot 17.00 uur
in ons gezellige clubhuis, om daar de nieuwjaarswensen met elkaar te delen.
Wij wensen jullie prettige kerstdagen en een sprankelende jaarwisseling. Tot in het nieuwe jaar,
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en AC/TC LTC Harten
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Ineke van den Abeele,
19 dec, 2012.

Foto’s Kersinstuif 2012
Via onderstaande link zijn de foto’s te bekijken en te downloaden. Met dank aan

onze fotograaf Hung van Luong
Hung van Luong
15 dec 2012

Toss op woensdagmiddag
Ooit hadden wij op de woensdagmiddag een druk bezochte toss voor mannen. Maar helaas, door wat voor
omstandigheden dan ook, is deze als een nachtkaars uit gegeaan. Later is het gemend geworden, maar ook dat
liep niet goed. Ik heb aan een aantal leden gevraagd of zij interesse hebben om deze toss weer nieuw leven in te
blazen. Er bleek wel belangstelling voor te zijn. Het zou fijn zijn als er nog meer leden mee zouden willen doen.
Bij voldoende belangstelling kunnen we ook weer gebruik maken van ons clubhuis. Hopelijk kunnen we er
samen weer een gezellige woensdagmiddag van maken. We zijn inmiddels al begonnen, dus heb je zin om mee te
doen kom dan naar de baan.
Groeten, Joop Vos
2 dec 2012
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Jaarlijkse Kerstinstuif
De soep is nog niet koud of jullie krijgen alweer een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse kerstinstuif.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 15 december van 10.30 tot 15.00 uur. Er zijn aan dit toernooitje geen kosten
verbonden omdat er van degenen die meedoen verwacht wordt dat zij zelf wat lekkers meenemen. De AC houdt
een lijstje bij om te voorkomen dat er teveel van hetzelfde wordt meegenomen en kunnen zodoende, indien
nodig, wat bijsturen. Dus graag bij het inschrijven meteen opgeven wat je van plan bent te bakken, braden,
koken of kopen, zodat we tussen de middag aan een gevarieerd buffet kunnen deelnemen.
Inschrijven kan via de inschrijflijst in de vitrinekast of via het e-mail adres:

Sluitingsdatum 12 december
Met vriendelijke groet, AC/TC
2 dec 2013

Kauwen
Wat ik vanmorgen meemaakte was uitzonderlijk. Ik keek uit het raam op het grind en zag een kauw op zijn zij en
er een naast met zijn vleugels gespreid over hem. Ik heb daar vanuit de kamer een foto van gemaakt en ben toen
door de voordeur naar buiten gegaan, omdat ik de indruk had dat de kauw nog wat bewoog. Toen ik naast het
huis kwam en ze me zagen vlogen ze alle twee razend snel weg. De een op ons dak en de ander op het dak van de
buren.
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Ik hield het erop dat de een de ander beschermde!! Ik heb de foto doorgestuurd naar Gerrit Jansen die in de
Gelderlander over natuur schrijft en hij zal er binnenkort over schrijven. Hij mailde me dat het erop leek dat het
hiërarchie gedrag is.
Ineke heeft gemaild met Achilles Cools een kunstenaar en kauwen-expert en hij mailde:
” Twee vechtende mannetjes die over de grond tuimelen. Ze klampen elkaar vast, strekken hun benen, om
elkaars gevaarlijke dolksnavel te ontwijken. Terwijl de match bezig is hoor je meestal mobbinggeroep van vele
omringende en toesnauwende kauwen. Een aangeboren roep die bij iedere beweging van fladderende zwarte
voorwerpen wordt geuit. Zoals je al zei is het gevecht een hiërarchiekwestie. ”
IToen ik de foto nam was er dus waarschijnlijk een periode van overgave. Ik kijk uit naar het verhaal van Gerrit
Jansen.
Wally Huijbregts
26 nov 2012

Leden mutaties vanaf 1 februari 2012:
Opzeggingen voor het seizoen 2012
Wim Overheem
Corrie Jonkman Mettes
Henriette van Wees
Corrie Siccama
Klaas Siccama
Maas van den Top
Hans de Graaf
Fransje van den Top-Boonzaaier

Nieuwe leden voor het seizoen 2012
Jeannette van den Berg, 28-02-20120
Ans Lovink-Wijffelaars, 4-03-2012
Robert Jacobs, 14-03-2012
Christina Schats,14-03-2012
Martin van Vliet, 23-05-2012
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Francien Aarts, 01-02-2012
Riky Jacobs, 01-02-2012
Dini Ten Bhomer-Richards, 23-11-2012
Louis Peters, 30-10-2012
Lisa Böll, 01-01-2013
JolantheHarssema-Poot, 01-01-2013
Hendrik Harssema, 01-01-2013

Aanleveren copij voor deze nieuwsrubriek
Berichten, verslagen of wat je kwijt wil mag je mailen naar mijn adres: whuijbregts@xs4all.nl .
Teksten niet te veel opmaken met tabs, vele spaties achter elkaar, etc.
Foto’s niet in de tekst zetten maar apart mailen.
De inhoud van de aangeleverde tekst is de verantwoordelijkheid van de indiener van het bericht. Elke maand
word de rubriek vernieuwd. De oude nieuwsbulletins zijn in te zien via de pagina “Archief”.
Wally Huijbregts
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