Nieuwsbulletin december 2018
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
11 december 2018 - Wim Burger
2018 is bijna voorbij. Een jaar waarin weer veel gebeurd
is. Op dit moment is Sinterklaas met zijn pieten al weer
in Spanje en is de Kerstman in aantocht. De kerstboom
wordt opgetuigd. Kerst is voor veel mensen het
belangrijkste feest van het jaar. Midden in de winter
wordt het feest van het licht gevierd. Kerstkaarsen
worden gebrand, kerstcadeaus worden aan elkaar
gegeven, kerstliedjes worden onder de kerstboom
gezongen en is er extra aandacht voor elkaar tijdens het gezamenlijk kerstdiner. En ja, dan
komt het nieuwe jaar in zicht en zal 2018 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 6 januari van 15.00-17.00 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 of te omhelzen, dan wel te kussen om het nieuwe jaar
weer vol goede voornemens, sportiviteit, gezondheid en vriendelijkheid in te luiden.
Maar voor nu wensen wij je alvast fijne kerstdagen en een goede en veilige jaarwisseling toe.
Tot in het nieuwe jaar.
Namens het bestuur en met vriendelijke groet!

Geslaagd Oliebollen toernooi
17 december 2018 - Ria Hendriks
Het is zondag 16 december 2018. Weliswaar voorspeld,
maar toch aangenaam verrast door een prachtig wit
landschap vanochtend. De kers op de taart voor de
supergezellige dag van gisteren.
Het jaarlijkse oliebollentoernooi werd gehouden. (lees
gevierd)
Met een opkomst van 28 leden weer erg goed bezocht. Dat lag dan ook niet op het minst aan
de organisatie, die alles weer piekfijn voor elkaar had.
cErg leuk op deze manier. Ineke had voor een warme, gezellige sfeer in het clubhuis en
natuurlijk voor allerlei lekkers gezorgd.

Voor Ben was de hoofdrol op deze dag weggelegd: hij zou zorgen voor de oliebollen. Een niet
mis te verstane zware taak natuurlijk tijdens een oliebollentoernooi. Hij is dan ook met verve
geslaagd voor deze opdracht. Hij heeft oliebollen gekocht die het goede doel steunen,
namelijk de stichting ‘H.O.P.E. in South Africa’. Tennissen en oliebollen eten voor het goede
doel, mooier kan het toch eigenlijk niet. Wat dat betreft heeft Harm ruimschoots bijgedragen
om de omzet flink te verhogen. Ze waren dan ook heerlijk.

Een leuke bijkomstigheid is nog dat Henk wekelijks
meehelpt om de oliebollen te bakken. Henk, je bent geslaagd als (ervaren) oliebollenbakker
hoor! En Harm heb ik regelmatig met zijn camera in de weer gezien, dus hij heeft vast
gezorgd voor leuke plaatjes en herinneringen aan deze mooie dag.
De sfeer was zowel binnen als buiten weer geweldig. Er werden leuke partijen gespeeld
waarbij de nodige humor en menigmaal een daverende lach zeker niet ontbraken. En wij
hebben al kandidaten voor komende wedstrijden op Wimbledon gespot: het tennisniveau moet
nog wat worden aangescherpt, maar de tássen die er staan liegen er niet om.
Het weer werkte ook mee: frisjes (niet zo vreemd voor 15 december natuurlijk) maar droog.
Ook in ons gezellige clubhuis was het goed toeven. Mede door de variatie aan spelindeling
kwam iedereen elkaar wel een keer tegen om een praatje te maken. Onder het genot van
natuurlijk oliebollen en een drankje was het weer erg gezellig.
Vele onderwerpen passeerden dan ook de revue: van poepluiers tot speelsterkte, van
gebitsprotheses tot wintersport, alles werd besproken met de nodige hilariteit en humor zoals
velen van ons niet vreemd is gelukkig.
Rond vijf uur werd de aftocht geblazen van een weer heerlijke, gezellige tennismiddag.

AC / TC weer heel erg bedankt voor al jullie inspanningen.

Van dit toernooi is ook fotoreportage gemaakt. Klik hier om die te bekijken.

