
Nieuwsbulletin november 2018 

Geslaagd Landendag toernooi 
1 november 2018 - AC/TC 
Op 27 oktober is er een geslaagd Landendag toernooi geweest, 

wat  geheel in het teken van Griekenland stond. 

Hiervan is ook een fotoreportage gemaakt door Cees Bijkerk. 
Klik hier om die te bekijken. 

 

 

 

Happy Friday buffet 
1 november 2018 - AC/TC 
Als afsluiting van het feestelijk 70 jarig jubileum van LTC 
Harten op 18 augustus j.l. heeft eenieder genoten van het 

heerlijke Indonesische buffet verzorgd door Rasasari uit 

Arnhem bij het filmhuis te Oosterbeek. 
Op verzoek van enkele enthousiaste leden wil ik, in overleg 

met het bestuur, proberen om op vrijdagavond 23 

november nog eens zo’n buffetfeest te organiseren, zodat 
iedereen in de gelegenheid is om nog een keer te genieten 

van al dat heerlijks. 

Maar dat kan alleen wanneer er zich voldoende deelnemers aanmelden. 

De bedoeling is om er met zijn allen een gezellige avond van te maken en natuurlijk voor 

de liefhebbers de mogelijkheid om na afloop via de toss nog een potje te tennissen. 

De kosten voor het buffet bedragen €20,- p.p. en de drankjes zijn uiteraard voor eigen 
rekening. 

Aanvang van de avond is rond de klok van 18.00 uur. 

Graag aanmelden voor 15 november via email: jvdl@kpnmail.nl 

Na deze datum ontvangen jullie bericht of het buffetfeest doorgaat. 

https://1drv.ms/u/s!Aqu5C9EvF0wMil1p4s8G8mf3-2hs?e=rhOMco
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2018/11/Indisch-buffet-01.jpg
http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2018/10/Landendag-toernooi.jpg


 

Oliebollen toernooi 
22 november 2018 - AC/TC 

Gezien het succes van vorig jaar heeft de AC/TC ook 
voor 2018  besloten om weer een oliebollen toernooi 
te organiseren. 

Deze zal plaats vinden op 15 december en begint om 
13.00 uur tot 17.00 uur. 

De eigen bijdrage is € 3.00 p.p., en opgeven kan 

alleen via de mail: activiteiten@ltcharten.nl of 
telefoon: 0317-318487 

Er is een limiet gesteld aan het aantal deelnemers om te voorkomen dat men te lang moet 

wachten voor men de baan op kan. De aanmeldingen worden dan ook op volgorde van 

binnenkomst genoteerd. 

De inschrijving is inmiddels gesloten. 
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