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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
 
8 december 2019 - Bestuur 

Nog enkele weken en dan is 2019 voorbij. En ook dit 

jaar is weer veel gebeurd. Op dit moment zijn 

Sinterklaas en de pieten al weer in Spanje, is de 

Kerstman in aantocht, wordt de kerstboom opgetuigd 

en wordt over enkele weken kerst 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 2019 met oliebollen, het nodige vuurwerk en ontkurkte 

champagneflessen uitgeluid worden. 

Ook dit jaar organiseert LTC Harten weer een nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis op zondag 5 

januari van 15.00-17.00 uur. Hiervoor ben je van harte uitgenodigd. 

De nieuwjaarsreceptie is altijd een mooi moment om samen terug te blikken op het afgelopen 

jaar en vooruit te kijken naar 2020. Dit doen we onder het genot van een drankje en een hapje. 

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, 

Wim Burger 

 

Het oliebollen toernooi 
 
15 december 2019 - Redactie 

Als laatste van de reeks toernooien dit jaar was er op 

zaterdag 14 december het oliebollen toernooi. Een mooie 

afsluiting van een mooi tennisjaar voor velen. Met een 

aantal van 12 dames en 12 heren was de opkomst weer 

erg goed. 

Deze tennismiddag begon om 13.00 uur en eindigde om 

17.00 uur, wat betekent, als alles normaal zou verlopen, 

dat iedereen 3 keer 25 minuten de tijd had om te 

tennissen en hun “kunstje” te vertonen. Inspelen was dus niet echt aan de orde en hopelijk 

heeft dat (gezien de gemiddelde leeftijd) geen blessures opgeleverd. 

Niet lang spelen zou je denken maar dat was geen enkel probleem want in het clubhuis was de 
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sfeer weer opperbest. Een goede combinatie dus van een beetje tennissen en lekker bijkletsen 

met oliebollen en een drankje. De oliebollen waren heerlijk, gebakken door onze ‘meester-

kok’ Henk. 

Ook dit jaar werd hiermee weer het goede doel gesteund, namelijk de stichting ‘H.O.P.E. in 

South Africa’. 

Dus, voor diegenen die ontzettend veel oliebollen 

wegwerkten: geneer je niet, het was voor het goede 

doel. Het weer was voor half december niet slecht: Aan 

het begin van de middag was het droog, af en toe een 

zonnetje en een graad of zeven, prima dus. 

Jammer genoeg viel er halverwege de middag een flinke 

bui, wat menigeen een nat pak opleverde, maar kon er 

na wat oponthoud toch weer een balletje worden 

geslagen. 

Gelukkig konden bijna alle wedstrijden worden 

gespeeld wat soms hilarische taferelen opleverde met de 

sterk toegenomen wind. Ook aan het einde van de middag gooide regen ‘roet in de oliebollen’ 

en hebben we ons binnen maar op die oliebollen gestort wat geheel geen straf was. 

Kortom: het was weer een erg geslaagd toernooi en zeker voor herhaling vatbaar met dank 

aan degenen die er weer voor hebben gezorgd dat we een supergezellige  middag hadden: 

Kees, voor het weer vlekkeloze schema. 

Ben, voor het regelen van de oliebollen. 

Ineke , voor de altijd weer zo belangrijke gezelligheid en sfeer 

brengen ondanks dat ze zelf niet kan spelen. 

Henk, voor het bakken van de oliebollen. 

Harm, voor het maken van de foto’s. 

Mieke en Tineke, voor de verzorging van de drankjes. 

Degene die ik misschien vergeten ben, ook hartelijk dank. 

Deelnemers van deze middag, voor jullie bijdrage aan het 

welslagen van alweer een hele gezellige Hartenmiddag! 

De redactie wenst iedereen een prachtige kerst en een mooi, 

gezond en sportief 2020. 

Klik hier voor het bekijken van alle foto's. 
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Soepmaaltijd toernooi 
 
31 december 2019 - AC/TC 

Het nieuwe jaar begint meteen al goed met onze eerste 

activiteit, namelijk een soepmaaltijd toernooi. Dit toernooi 

zal plaatsvinden op 25 januari van 14.00 tot 17.00 uur in de 

tennishal van Keltenwoud te Bennekom (adres: zie 

onderaan). 

Eenieder wordt vriendelijk verzocht om een half uur voor 

aanvang aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen gaan 

spelen en heel graag gepast betalen. Daarna wordt er rond 

18.00 uur in ons eigen clubhuis maaltijdsoep met 

toebehoren geserveerd. 

De kosten voor deze dag zijn € 8,00. 

Uiteraard wordt er rekening gehouden met degenen die vegetarisch eten, daarom een 

vriendelijk verzoek dit aan te geven bij de aanmelding. 

Inschrijven kan via de mail: activiteiten@ltcharten.nl, of telefoon (0317-318487). De 

sluitingsdatum is 20 januari . 

Tennisvereniging Keltenwoud 

Langschoterweg 9 

6721 MR Bennekom 

Tel. 0318-430610 
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