Nieuwsbulletin maart 2019
Pannenkoeken toernooi
9 maart 2019 - AC/TC
Op zaterdag 30 maart wordt door de AC/TC
een pannenkoekentoernooi georganiseerd.
Aanvang: 12.00 uur
Einde evenement omstreeks 16.00 uur
Kosten € 5.00 p.p.
Op het menu staan: ananas, spek, stroop en naturel pannenkoeken
zoveel er gegeten kunnen worden.

Maar………….
Om de calorieën tot een minimum te beperken moet er wel getennist worden.
Opgeven kan tot en met 26 maart:
Via de mail: activiteiten@ltcharten.nl of telefoon: 0317-318487
Wees er snel bij want er is een limiet gesteld aan het aantal deelnemers
om te voorkomen dat men te lang moet wachten voor men kan spelen.
De aanmeldingen worden dan ook op volgorde van binnenkomst genoteerd.

Krokustoernooi 2019
18 maart 2019 - Redactie
24 februari 2019 - Lente!
Ik kijk naar buiten en zie een stralende zon onze tuin
verwarmen.
Ik kijk op de thermometer: 2 graden boven nul.
Ok, nog geen lente dus.
We moeten nog even geduld hebben, maar we
beginnen deze dag wel met het jaarlijkse
krokustoernooi.
Dit keer is er voor gekozen om alleen damesdubbel en herendubbel te spelen. Even wennen
voor sommigen maar misschien niet minder leuk. Kees heeft weer voor de indeling gezorgd.
Altijd een hele klus, dat is een ding wat zeker is. Dat wordt door de meeste deelnemers
gelukkig erg gewaardeerd. Ineke zorgt zoals meestal weer voor de inwendige mens.
Deze eerste dag van deze competitie wordt er van 13.30 uur tot 17.30
uur gespeeld. Er zijn partijen waar het fanatisme vanaf druipt, maar
ook partijen waarbij de lol hoogtij viert.
En zo hoort het ook een beetje te zijn natuurlijk.
Het is een zonovergoten dag vandaag, de temperatuur loopt op tot 15
graden en er is nauwelijks wind. We kunnen dan ook heerlijk buiten
zitten om de vaak leuke wedstrijden te volgen. Met een hapje en een
drankje is het goed toeven deze zondagmiddag.
3 maart 2019
Tja, vandaag toch even wat anders dan vorige week wat betreft het
weer. Het is onstuimig met veel wind en regen. Er wordt besloten de
wedstrijden van vandaag te verplaatsen naar zondag 10 maart.
10 maart 2019
De weersvoorspelling voor vandaag is niet erg best. En
die voorspellingen komen uit: de eerste storm
van 2019 raast over het land. Geen tennisweer dus. De
hoop is nu gevestigd op de inhaaldag op 17 maart.
17 maart 2019
En alweer speelt het slechte weer parten. Hoewel tussen
de buien door de zon zich af en toe laat zien is het niet
mogelijk om te tennissen. De banen zijn dermate nat
dat er niet gespeeld kan worden.
En dat betekent dus tevens het einde van het krokustoernooi.
Tja, zo kan het lopen soms. Beginnen de deelnemers vol goede moed aan een leuk toernooi,
maar kan er vanwege het slechte weer drie van de vier zondagen niet gespeeld worden. Dat is
toch wel bijzonder. Maar niet getreurd, de AC/TC organiseert regelmatig gezellige
tennisdagen waar iedereen aan mee kan doen. We hopen dan op beter weer.

Natuurlijk weer dank aan alle mensen die zich ingezet hebben om dit toernooi te organiseren.
P.s. Helaas zijn er maar een paar foto’s gemaakt, in de veronderstelling dat er meer
speeldagen zouden volgen.

Inschrijven TennisStoreNL Harten Open 2019 45+
20 maart 2019 - AC/TC
Van zondag 28 april tot en met zondag 5 mei april
wordt weer het jaarlijkse Harten Open toernooi
georganiseerd. Dit jaar alweer voor de 16de keer. Ons
toernooi staat niet alleen bekend als een erg sportief
gebeuren maar ook omdat het er voor en na de
tennisprestaties zo gezellig toeven is. De vele
vrijwilligers van de club zorgen er ook voor dat men
voor wat betreft hap en drank niets te kort hoeft te
komen.
Praktische gegevens:
Ingeschreven kan worden op de onderdelen:
DD6 - GD6 – HD6 – DD7 - GD7 - HD7 – DD8/9 - GD8/9 - HD8/9. Inschrijven kan tot en
met donderdag 18 april. Klik hier om je in te schrijven.
Inschrijfgeld bedraagt 10 euro per persoon per onderdeel en de deelnemers moeten voor 1 mei
1974 geboren zijn.
Contactpersoon is Kees van der Tak
e-mail: kees@vdtak.eu
tel: 06-54765296

Uitnodiging Tuin-doe-dag
24 maart 2019 - AC/TC
Op zaterdag 13 april vanaf 10.30 uur willen wij een tuin-doedag organiseren.
Het open Hartentoernooi staat weer voor de deur en voor die
tijd willen wij het groen rondom ons veld in orde maken, dit
betekent snoeien, opruimen, plantenbakken vullen en onkruid
wieden en wat er zoal voor de schoffel, schop en de riek komt.
We willen er een gezellige dag van maken, bij de koffie iets
lekkers, tussen de middag een lunch (koffie en thee zijn gratis)
en na afloop een drankje van de zaak.
Help je mee?

