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Geslaagd oliebollen toernooi
20 december 2015
Op 19 december vond het oliebollen toernooi plaats.
Deze kwam in de plaats van de al jaren vertrouwde
kerstinstuif. Maar of het nu door de oliebollen kwam of
door het voor deze tijd ongekend zachte weer, er waren
deze keer heel veel deelnemers! Zoveel, er hadden zich
32 mensen aangemeld, dat de speeltijd tot 20 minuten
werd ingekrompen om wat al te lange wachttijden te
voorkomen.
Het was een heel gezellig toernooi, in een
prachtige in Kerstsfeer omgetoverd
clubhuis. En, niet onbelangrijk, de
oliebollen smaakten ook heerlijk. Daarnaast
werd er sportief in verschillende settings
gespeeld. Kortom een heel geslaagd
toernooi! Een bedankje voor alle mensen die
dit toernooi mogelijk hebben gemaakt is dan
ook zeker op zijn plaats!

Klik hier voor een foto-impressie.

Voorzitter (m/v) gezocht
8 september 2015
Zoals is aangekondigd op de laatste algemene ledenvergadering in januari 2015 gaat onze
voorzitter Wim Rohaan in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in februari 2016
aftreden. Hij heeft dan een periode van 5 jaar bestuurswerk er op zitten, waarvan 4 jaar als
voorzitter.
Het bestuur wil tijdig deze plaats in het bestuur bezetten en roept kandidaten op voor deze
bestuursfunctie.
Bestuur LTC Harten

Nieuwjaarsbijeenkomst
(geplaatst 17 december 2015)
Het jaar loopt al spoedig ten einde, de
Kerstman is in aantocht en overal branden de
gezellige lampjes in en om huis. Een donkere
sfeervolle periode, die door veel kaarsen
wordt verlicht. Ja en dan komt onherroepelijk
2016 in zicht en zal het jaar 2015 met het
nodige geknal van vuurwerk en ontkurkte
champagneflessen uitgeluid worden.
Evenals andere jaren organiseert LTC Harten
weer een nieuwjaarsbijeenkomst in ons
clubhuis op zondag 3 januari van 15.0017.00 uur.
Je bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje en een hapje een toast uit te
brengen, elkaar de hand te schudden, een schouderklop te geven, te omhelzen, dan wel te
kussen om het nieuwe jaar weer vol goede voornemens, sportiviteit, gezondheid en
vriendelijkheid in te luiden. We zouden het zeer op prijs stellen om jullie in groten getale te
mogen begroeten.
Graag wensen wij een ieder alvast sfeervolle kerstdagen en een goede en veilige jaarwisseling
toe.
Tot in het nieuwe jaar.
Namens het bestuur met vriendelijke groet,
Wim Rohaan

