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Beëindiging lidmaatschap LTC Harten
U kunt het lidmaatschap beëindigen door een schriftelijke opzegging te sturen naar de secretaris van het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
Het tennisseizoen loopt van 1 februari tot 1 februari dus een lidmaatschap dient voor 1 januari
van het betrokken jaar schriftelijk te worden opgezegd.
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Van de voorzitter
Hartslag augustus 2014
Beste Hartentennissers,
Wat is ons clubhuis mooi geworden. Het nieuwe interieur
vrolijkt je helemaal op als je met een minder goede bui
daar binnen komt. We hebben afscheid genomen van het
saaie grijze interieur. Veel hartenleden zijn erg blij met de
nieuwe inrichting en verlichting. Ik heb veel complimenten gehoord. Ik hoop dat we aan dit nieuwe interieur nog
veel jaren plezier zullen beleven.

De inschrijvingen voor onze Harten herfstcompetitie stromen al weer binnen.
Ik roep jullie allen op om mee te doen met dit gezellige
clubtoernooi voor alle Hartenleden. Voor alle sterkten is
deelname mogelijk. Doe mee.
De donderdagavondtoss is weer in ere hersteld voor een
proefperiode van 8 weken.
Doe mee met een gezellige tossbijeenkomst ook op zondagmorgen, dinsdag-of woensdag middag.
Je kunt dan weer eens iemand ontmoeten om het sociale
contact te verstevigen of een spelletje tennis spelen met
iemand anders.

Veel sportief tennisplezier de komende tijd.
De ladysday en ook de bokkendag waren een groot succes. Allebei de activiteiten waren zeer goed bezocht.
Dank aan de vrijwilligers die het zo goed hebben georganiseerd.
Bij de bokkendag waren zoveel deelnemers, dat er een Wim Rohaan.
alternatiefprogramma met jeu de boules werd ingelast.
Dit jaar deden 3 teams mee aan de regiocompetitie.
Op dit moment moet er nog 1 wedstrijd worden gespeeld.
De verwachting is dat alle teams zich handhaven in hun
klassse. A, B en C.
Een prachtige competitie met een hele goede sfeer.
De actie Renkum beweegt was voor onze club een groot
succes.
30 belangstellenden hebben meegedaan aan de introductielessen
die
werden
verzorgd
door
Rinus van de Born en Janny van de Langemheen.
De laatste les is geweest op 21 augustus.
Er hebben zich op dit moment ca. 10 proefleden aangemeld.
Wellicht
komen
er
nog
meer.
Rinus en Janny hebben hierover een stukje geschreven
in dit clubblad.
Rinus en Janny hartelijk dank voor jullie organisatie van
deze introductielessen.
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Een gevatte opmerking van de kleinzoon van Henk en Marion van Holland:
Oma,..... L.T.C. betekent dat Leuke Tennis Club.

Deze jongen wordt vast ook Hartenlid als ie groot is
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Zondagavond

Beste Hartenleden,
Voor u ligt weer de nieuwste Hartslag. Geen dubbeldik
exemplaar dit keer. Het is blijkbaar weer komkommertijd
want de kopij ’stroomt niet binnen’ om het zo maar te
zeggen.
Geen enkel probleem hoor. Geen bericht goed bericht
luidt het gezegde, dus alles zal wel ok zijn.
De zomer is bijna ten einde en daarmee waarschijnlijk
ook de heerlijke warme tennisavonden. De lange broeken moeten zo langzamerhand weer tevoorschijn komen
en toch maar een jackje over ons T-shirtje. Jammer.
Maar we hebben een mooie zomer gehad hoewel de tegenstellingen erg groot waren. Prachtige dagen met
heerlijke temperaturen maar ook enorme hoosbuien en
een gevoelstemperatuur alsof het herfst was.
En eerlijk gezegd doe ik zelf ook een beetje komkommerig. Ik heb eigenlijk geen bijzonderheden te melden. Ik
sta nog een beetje in de vakantiestand geloof ik. Hoewel
het weer momenteel niet erg aantrekkelijk is om vakantie
te vieren. Er trekt weer eens een enorme bui over ons
kikkerlandje.
Zondagavond, sport op de tv, voetbal natuurlijk want de
competitie is weer begonnen. Ik vond dat als kind al geen
fijne avond, de zondagavond. Verplicht voetbal kijken.
Dat, in mijn oren, irritante stemmetje van de commentator
en het idee dat ik de volgende ochtend weer naar
school en later naar m’n werk zou moeten. Toch vreemd
als ik me bedenk dat ik nooit een hekel aan school had
en al helemaal niet aan m’n werk . Ik heb namelijk altijd
ontzettend leuk werk gehad en heb dat nog steeds. ….
En eigenlijk vind ik de zondagavond nog steeds niet
leuk. Nou ja, het zullen wel opstartproblemen zijn of zo.
Gelukkig kan ik vandaag met de laptop op schoot het
zondagovondleed enigszins verzachten door vast te beginnen met het schrijven van een stukje voor de Hartslag.

Momenteel laat de tv beelden zien van een herdenking
ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vreselijke
ramp met de MH17 in de Oekraïne. Wat moet deze gebeurtenis afschuwelijk zijn voor alle nabestaanden. Laten
we hopen dat al deze mensen de kracht zullen vinden
om hun leven weer op te kunnen pakken………………....

Zo, ik heb de koffie op, de tv laat inmiddels de vrolijke
geluiden horen die passen bij een reisprogramma en
mijn stemming begint weer wat op peil te komen. Ja, alles ziet ineens weer wat zonniger uit. Zelfs het weer
werkt mee: de regen heeft plaats gemaakt voor een waterig zonnetje.

Oh ja, ik ben geloof ik één van de laatsten, maar ik heb
tegenwoordig een ‘smartphone’. Nou dat is wat hoor. Ik
heb mijn kinderen regelmatig verweten dat hun mobiel in
hun hand vastgegroeid zat. Nu wil ik niet zeggen dat dat
bij mij het geval is maar ik ben nog zelden te zien zonder
dat dit kleine apparaatje in de buurt is. Erg eigenlijk hé?
Maar het ís toch leuk. Whatsappen met familie, foto’s
versturen en meteen elkaar op de hoogte houden van de
laatste nieuwtjes. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen: het
is een beetje verslavend. Ik heb me zelfs een beetje gestoord aan het feit dat we tijdens onze vakantie soms
geen Wifi hadden. Oh, oh, dit lijkt toch echt op verslaving.
Of zal ik het gewoonte noemen? Dat klinkt iets minder
negatief. Ja, dat doen we, we noemen het gewoonte………......En het allerleukst is lekker appen met een
stel vriendinnen. Oh, wat een lol kun je dan toch hebben.
Ik zal u niet vermoeien met de onderwerpen die tijdens
onze appsessies besproken worden maar die zijn talrijk
en zeer uiteenlopend. Geweldig.

Beste mensen, ik heb mijn zondagavond zeer nuttig besteed en wat mij betreft was dit het wel weer voor deze
keer. Voor het komende najaar: veel tennisplezier en tot
ziens op de baan.

Ria Hendriks
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Ladiesday
Ladiesday 28 juni
Voordat ik wat ga vertellen over weer een super gezellige
dag vol met mooi weer, lekker eten en bovenal alleen maar
vrouwen, zal ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Hilde Bisschop, 24 jaar jong en ik woon sinds twee jaar met mijn
vriend, Dennis Geurts in het prachtige Wageningen. Nu
vraag je je misschien af hoe wij terecht zijn gekomen bij vereniging LTC Harten. De ouders van Dennis, tweemaal een
oom en tante en twee oma’s spelen al jaren met veel plezier
een potje tennis in Heelsum. Ondertussen zijn wij al weer
een aantal maanden lid van deze tennisvereniging. Aangezien wij beiden weinig tot geen ervaring hebben met deze
sport, volgen wij iedere vrijdag les van Sebastiaan. Het is
leuk om te zien hoe snel je vooruitgang kan boeken. Vandaar dat ik mij ook heb opgegeven voor de ladiesday. Een
ideale gelegenheid om nog meer te kunnen oefenen onder
het genot van veel gezelligheid.
Eigenlijk is er niet veel voor nodig om het een groep vrouwen naar het zin te maken maar ondanks dat waren we gezegend met heel mooi weer. Onder het genot van de zon
werden al de eerste mooie punten gemaakt. Na het partijtje
kan je of al kletsend langs de kant bijkomen of nogmaals de
baan op om de tegenpartij te voorzien van spannende ballen. Tennissen en kletsen in combinatie met een lekker zonnetje kost veel energie, vandaar dat er rond de middag tijd
was op de batterij weer op te laden. Een aantal dames hadden in eigen keuken een heerlijke en gezonde lunch gemaakt. Voor ieder wat wils bleek achteraf want na de lunch
was er niet veel over van alle lekkernij. Met volle batterijen
werden nieuwe teams gevormd om samen weer een leuk
partijtje tennis te spelen. Aan het einde van de dag ging iedereen met een blos op het gezicht naar huis. Niet alleen
van de zon maar ook van de vele potjes tennis.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Deze dag ga ik
letterlijk en figuurlijk nooit vergeten. In het heetst van de
strijd ben ik namelijk gevallen en heb daarbij mijn knie beschadigd. Daar ontstaat nu een mooi litteken, wat mij altijd
zal doen denken aan mijn eerste ‘tennistoernooi’.
Hilde Bisschop
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Wij danken onze
adverteerders
van
HARTE(N)
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Iedere vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur
Chinees-Indisch
“Lopend Buffet”
20 gerechten en soep naar
keuze. Onbeperkt eten!!

Utrechtseweg 76 a – 6866 CM Heelsum
Telefoon / Fax 0317-317100
www.kotaradja-heelsum.nl
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Bokkendag een groot succes

Met 23 bokken en af en toe een verdwaalde geit
(Kunnen ze zonder hun man hun ei niet kwijt??)
Wil ik dit verslag beginnen op mijn eigen wijze
Met het doel om drie geweldige organisatoren te prijzen
Die het toch maar hebben geleverd in deze tijd

De indrukken die ik heb zijn zo groot in aantal
Dat ik niet weet waar ik beginnen zal
Bij speciale personen of specifieke activiteit
Hierover verwacht ik nog wel wat strijd
In een vereniging is dat altijd het geval
Een van de organisatoren is Adriaan Griffioen
In het op tijd bellen een ware
kampioen
Hij is het maar
drie van de vijf
keren vergeten
En ik vind dat iedereen dat wel
mag weten
Volgend jaar wil
hij het een keertje
overdoen

Wij weten allemaal dat Gert
vreselijke balletjes kan kappen
Maar op hetzelfde moment naar
zuurstof staat te
happen
Hij heeft een
speciaal pijpje
om zijn peukie te
bewaren
Alleen voor sigaretten en niet
voor sigaren
Zou hij het eindelijk zelf eens
gaan snappen

De soep wordt heter gegeten dan ze wordt geserveerd
Volgens mij hebben wij het omgekeerde geleerd
Een hoopje zout snel erbij gegoten Zou de bieromzet
aanmerkelijk vergroten
Leny, hiermee heb je de mannen wel vereerd

Oh ja, en Dick zorgde voor het Jeu des Boules
Dat kon je wel zien aan zijn smoel
Hij deed het als een Fransoos met allure
Maar hij kon maar blijven tot twee uren
En toen liet hij de boel de boel.

U weet bij Jeu des boules komt het aan op afstand
Is het een millimeter meer of minder dan gepland
Sommigen konden zich niet aan de indruk onttrekken
Dat je het touwtje van Dick met een elastiekje uit kon rekken
Maar hij kon dit aardig verdoezelen in het zand

Al dagen voor dat
wij 2 augustus
schreven
Liepen Jeanne en
ik door Heelsums
dreven
Daar was Henk
bezig met strippen
En uit de hele Wilhelminabossen
alle onkruid te
knippen
Piekfijn in orde
voor Zaterdag, zei
Henk , dat is mijn
streven

Ook de voorzitter deed
nog een dankwoord
Maar dat heeft
niemand meer
gehoord
Voor hij met
zijn cliches
eindigde, gingen mensen
al klappen
Dus dacht hij
ik kan er beter
mee kappen
De taak van
de voorzitter
is, dat hij de
zaak niet verstoort.
Tot slot wil ik een diepe buiging maken
Voor de dames die het ons allemaal lieten smaken
Voor Kim, Leny, Marion en Fenna, echte Hartenvrouwen
Die hun inspanningen niet hoeven te berouwen
Maar trots kunnen zijn op hun vrijwillige taken.

Heelsum, 4
augustus
2014
Er liep ook nog een fanaat uit Vietnam
Die niet meer wist of hij zijn racket of zijn camera nam
Hij maakte de prachtigste plaatjes
En de tennisbal sloeg hij precies in de open gaatjes
Gelukkig maar dat niet iedere ZO-Aziaat naar Nederland
kwam

Hartevrienden mijn conditie raakt uitgeput
Of ben ik door alle biertjes al ingedut
Maar ons aller Henk O. wil ik speciaal eren
Maar Henk zegt , willen jullie niet meer verteren
Omzet en omzet alleen is des clubs nut

P.S. Als ik
het allemaal
niet helemaal precies gezien
heb, vergeef het
me.

Mart
Janssen
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Uitslagen KNLTB voorjaarscompetitie
Onderstaand de standen van de ploegen die mee hebben gedaan aan de KNLTB voorjaarscompetitie.
Er is met wisselend succes gestreden en gevochten voor een goed resultaat.
Het niveauverschil in deze competities is vaak groot, wat ook te zien is in de stand.
Ook al wordt er verloren, het speelplezier moet voorop staan en meedoen is belangrijker dan winnen.
Toch blijft het belangrijk om op deze manier ervaring op te doen te spelen in teamverband en om te gaan met het
spelen van wedstrijden.
Ons 1e damesteam heeft het voortreffelijk gedaan en is kampioen geworden in de DD 3 e klasse.
Nogmaals gefeliciteerd dames Harten 1.

Bertus Jansen
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Clinic Renkum Beweegt

Op Harten
De afgelopen 6 weken (van 17 juli tot en met 21 augustus) zijn wij, Rinus en Janny, elke donderdagmiddag heel
actief geweest, van drie uur tot half zes, met het project
van de gemeente Renkum “ Renkum beweegt “, waarbij
inwoners van de dorpen Renkum en Heelsum op een
gezellige en ongedwongen manier de mogelijkheid kregen om gratis kennis te maken met een aantal sporten.

Geweldig leuke ervaring opgedaan en by the way, een
goede training om al die namen in die paar weken ook
nog te onthouden.
Van drie Ingrid-ten tot twee Wim-men en van Gezinus tot
Beppie, was het telkens een ontzettend leuk gemêleerd
gezelschap, die er allemaal heel veel plezier in hadden
en wij dus ook.

Ook tennisvereniging Harten had zich hiervoor aangeElke week was de buurtsportcoach, Tanja Dijkstra aanmeld.
wezig om de mensen te begeleiden en te voorzien van
De animo was super groot. In totaal hadden zich 30 men- informatie.
sen aangemeld voor het tennis.
Onze voorzitter heeft ook nog elke groep toegesproken
Elke groep kreeg drie weken de tijd om de sport te ont- en het wel en wee van onze vereniging uitgelegd en de
dekken en zo hebben wij met veel animo in totaal drie nodige paperassen uitgedeeld.
groepen mogen laten kennis maken met het vasthouden
van het racket tot het opgooien van een bal bij de ser- De eerste drie weken was het super heet op de baan,
vice, zodat ze de laatste sessie al een partijtje hebben zodat er drinkpauzes ingelast moesten worden.
kunnen spelen.
De laatste drie weken kregen we het vocht er gratis bij uit
Er zaten toch ook al geroutineerden bij en mensen die de lucht, waardoor we af en toe de baan af moesten, helaas.
nog nooit een tennisracket hadden vastgehouden.
We hebben geweldig leuke reacties ontvangen van de
deelnemers, die zo enthousiast waren, dat ze nu al proeflid geworden zijn en al in kleine groepjes aan het oefenen
zijn in afwachting van hun aangeboden twee gratis lessen, tijdens de periode van hun proeflidmaatschap.

Maar al met al is het allemaal zeer sportief en zonder
blessures verlopen en hopen op een grote ledenwinst
voor de vereniging.

Wij hebben er in ieder geval ons best voor gedaan en
vragen een ieder deze nieuwe aanwas met open armen
In totaal ongeveer 12 mensen gaan hier gebruik van ma- te ontvangen op onze toss-sessies.
ken.
‘Harten’lijke groet, Rinus en Janny
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G-Tennis
G-Tennis bij Harten

Het lukte zelfs een partijtje te spelen.

Afgelopen maand juni is op iedere dinsdagavond een uur Ze vonden het jammer toen de vier weken om waG-Tennis geweest voor de sporters van Sportvereniging ren……,dus vroegen ze mij: “gaan we dat volgend jaar
Waag.
weer doen….?” Hopelijk zal dat gaan lukken!
Wat een feest was dat voor deze deelnemers! Zij hadden
alleen getennist in de Rijnkom en nu op echte banen buiten! Ja, dan kun je last van de zon of de wind hebben;
spannend!

G-Tennis is bedoeld voor mensen met een beperking.
Sportvereniging Waag biedt sportactiviteiten aan deze
groep.
Deelnemers komen uit de regio.

De een kwam met de taxi, de ander werd gebracht door Op vrijdag 5 september is er een inloopavond van
verzorgers of ouders. Iedere week kwam de hele groep G-Tennis in de Rijnkom. Tijdstip: 18.30 – 20.00 uur.
opdagen.
Ken je iemand die daarvoor in aanmerking komt?
De begeleiders genoten ondertussen op het terras.
Van dichtbij konden ze de prestaties van de deelnemers Geef deze datum door!
volgen.
Hun tennisleraar, Ton Jansen (ooit Hartenlid ), liet ze flink Hennie Bäcker, contactpersoon G-Tennis bij sportvereniwerken. Loopoefeningen op onze banen is heel wat an- ging Waag
ders dan in de hal.
Met de bal slaan en het serveren kwam uitgebreid aan
bod.

Dinsdagmorgen regiocompetitie
Wisselend succes voor ons team in de dinsdagmorgen
regio competitie.
We begonnen met een uitwedstrijd tegen de kampioenen
van vorig jaar. Dit werd gelijk een dikke nederlaag.
De tweede wedstrijd moesten we naar Wageningen,
maar door heftige regenbuien werd deze wedstrijd uitgesteld.
De derde wedstrijd mochten we eindelijk thuis tegen het
sterke West 2. Dit werd onze eerste overwinning.
De vierde wedstrijd was uit tegen West 1 en werd voor
ons wederom een dikke overwinning.
De vijfde wedstrijd was weer een thuisduel nu tegen Wageningen en hierbij hebben we de punten eerlijk verdeeld.
De zesde wedstrijd was uit tegen West 1 en die namen
nu wraak voor de eerdere geleden nederlaag.
Nu moeten we nog uit tegen Spits 1 en uit tegen Wageningen, maar kampioen kunnen we niet meer worden.
Ik wil mijn teamgenoten even bedanken voor hun inzet ,
maar ook Nancy die twee keer moest invallen heeft het
goed gedaan.
Ook supporters bedankt voor jullie steun tijdens onze uiten thuiswedstrijden.
Namens mijn team,
Rinus
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ACTIVITEITENROOSTER 2014 / TOSSTIJDEN

Activiteitenrooster 2014

(wijzigingen voorbehouden)

-

Nieuwjaarsreceptie

zaterdag 4 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur

-

Stamppottoernooi

zaterdag 1 feb. van 13.00 uur tot 17.00 uur
daarna eten in clubhuis

-

Krokuscompetitie

18 febr. t/m 1 april (di.avond ) vanaf 19.00 uur

-

Introductie nieuwe leden

zaterdag 22 maart vanaf 11.00 uur

-

Open Harten Toernooi 45+

zondag 27 april t/m zondag 4 mei

-

Voorjaarscomp.KNLTB

za.middag 5 april t/m/ 7 juni (incl. inhaaldagen) 2 teams
di.morgen 8 april t/m 3 juni (incl. inhaaldagen) 2 teams

-

Zomeravondcomp. KNLTB

wo.avond 14 mei t/m 25 juni

-

Bokkendag

zaterdag 21 juni. Geen AC act.
Organisatie 3 vrijwilligers. H.H. en A.

-

Ladiesday

zaterdag 28 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur

-

Regiocompetitie

juni, juli, aug. (di. ochtend) max. 3 teams

-

Kennistennistoernooi

zaterdag 23 aug. vanaf 10.00 uur

-

Najaarscompetitie KNLTB

sept. - okt. (info KNLTB volgt nog)

-

Herfstcompetitie intern

16 sept. t/m 21 okt. (di.avond) vanaf 19.00 uur

-

Koek-en Soeptoernooi

zaterdag 22 nov. van 15.00 uur tot 21.00 uur

-

Kerstinstuif

zaterdag 13 dec. van 10.30 uur tot 15.00 uur

-

Laddercompetitie HE en DE

maart t/m/ november

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de tosstijden gewijzigd.
I.v.m. de geringe belangstelling op donderdagavond is deze avond komen te vervallen.
Tosstijden
-

Dinsdagmiddag

toss gemengd

13.30 - 15.30

-

Woensdagmiddag

toss gemengd

13.30 - 15.30

-

Donderdagmiddag

toss gemengd

13.30 - 15.30

-

Zondagmorgen

toss gemengd

10.00 - 13.00

Tijdens competitiedagen kan er na afloop van de wedstrijden pas gespeeld worden.
Bertus Jansen, vz TC

Clubgegevens LTC Harten
Tennislocatie

Sportpark Wilhelmina

Ginkelseweg 11

0317 - 312825

6866 DZ Heelsum
Postadres

LTC Harten

Rekeningnummer

3724413

Postbus 9, 6870 AA Renkum

Website

www.ltcharten.nl

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester a.i.

Wim Rohaan
Jeannette Weber
Willeke de Kok

Oude Zoomweg 2

0317 – 419015

6705 BR Wageningen

rohaan@telfort.nl

Magnolialaan 21

0317 - 319466

6866 GC Heelsum

amc.weber@kpnplanet.nl

Kamperdijklaan 34

0317 – 313407

6866 BR Heelsum

awdekok@zonnet.nl

Prins Bernhardlaan 45

0317 – 350156

6866 BW Heelsum

jansensw@hetnet.nl

Utrechtseweg 25

0317 – 310162

6866 CH Heelsum

ditaoosterhuis@hotmail.com

Prins Bernhardlaan 45

0317 - 350156

Algemeen lid
Algemeen lid

Bertus Jansen

Ledenadministratie
Dita Oosterhuis

Technische commissie
Voorzitter en competitieleider

Bertus Jansen (vz)

6866 BW Heelsum
René Evers

Schutterspad 97

0317 - 357363

6866 EV Heelsum
Tonny Peelen

Hogenkampseweg 112

0317 - 317835

6871 JS Renkum
Rinus van den Born

Utrechtseweg 62-124

0317 - 313277

6866 CM Heelsum
Ineke van den Abeele

Korenbloemstraat 30

0317 - 318487

6871 WE Renkum

Trainer
Sebastiaan Hofland

06 - 51746066
info@tennisschoolhofland.nl

Activiteitencommissie
Hendrik Harssema

0317 - 314328

Jan Kluwen

0317 - 316598

Louis Peters

026 - 3392535

Commissie onderhoud
Coördinator en baancommissaris

Baanonderhoud

—Henk van Holland

0317 - 316730

Joop Vos

0317 - 315741

Fred Smit

0318 - 420135

Bram van Ommeren

Kantine– en bardienst
Mieke de Bakker

0317 - 318139

Gerrie Overmars

0317 - 315161

Corrie van Ee

0318 - 415228

Geep Peelen

0317 - 317596

Ria Hendriks

0317 - 350201

Jannie Smedes (vz)

0317 - 310870

Jan Kluwen

0317 - 316598

Rikie Tiemessen

0317 - 314984

Janny v.d. Langemheen

06 - 28824388

Ineke van der Tuin

0317 - 314054

Kim Luong

0317 - 313861

Jeannette Weber

0317 - 319466

Jos van Megen

0317 - 842302

Ans Weggemans

0317 - 416087

Hetty Overeem

0317 - 311024

Gerrie Overmars

0317 - 315161

Lief en Leed
Diny Osterneijer

0317 - 317933

Commissie schoonmaak
Voorzitter en contactpersoon

Hennie Bäcker

0317 - 315218

Redactie clubblad Hartslag
Ria Hendriks

Papyruslaan 9

0317 - 350201

6866 CB Heelsum

riahendriks09@hotmail.com

Webmaster
Wally Huijbregts

0317 - 350713
wallyhbs@gmail.com
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