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Fijne feestdagen! 
 
21 december 2020 - Het bestuur 
Beste hartenleden, 

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. De 
corona pandemie heeft heel wat teweeg gebracht. 
Mensen hebben dierbaren verloren, familie en vrienden 
zijn ziek geweest, de economie is ontwricht, winkels dicht, 
sporten is tot een minimum teruggebracht en de sociale 
contacten zijn sterk verminderd. Ouderen en kwetsbaren 
in verzorgingshuizen hebben maandenlang alleen 
gezeten. De anderhalve meter samenleving werd een feit 
en mondkapjes in het straatbeeld werd normaal. Handen 
schudden en een knuffel is er niet meer bij. Alles is 
anders. 
  
Ook voor de vereniging zijn de gevolgen ingrijpend. Het begon in maart al met de sluiting van de 
banen. Toen de banen weer toegankelijk werden kon dat alleen via online reserveren via de App. De 
kantine ging dicht. Het open toernooi en andere toernooitjes werden geannuleerd en de competitie 
werd afgebroken. Zelfs dubbelen was lang niet altijd mogelijk. Ook nu weer niet. 
  
Wat wel doorging is de verbouwing. Eerst werd het bijgebouw volledig vernieuwd en momenteel is 
de aanbouw in een vergevorderd stadium. Met de hulp van leden hebben we dit kunnen realiseren. 
Iets verderop op deze pagina zijn de vorderingen rondom de verbouwing na te lezen en kunt de 
foto's bekijken. 

En ook nu met de feestdagen is Nederland in een volledige lockdown waardoor wij kerst en de 
jaarwisseling niet op de gebruikelijke wijze kunnen vieren. Gelukkig zijn er vaccins ontwikkeld 
waardoor we hopelijk ergens in 2021 weer enigszins terug kunnen naar het oude normaal. Zover is 
het nog niet maar er is wel een stip aan de horizon. 

Je zult begrijpen dat het niet mogelijk is om een nieuwjaars receptie te organiseren zolang het virus 
nog onder ons is. Helaas, het is niet anders. Ook zal de ALV niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. 
Binnenkort word je geïnformeerd over hoe we de ALV dan wel vorm geven. 

Rest ons je hele mooie feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen en heb een beetje 
aandacht voor elkaar en blijf vooral gezond. Hopelijk zien we elkaar weer snel op de tennisbaan. 

  

 

http://www.ltcharten.nl/wp-content/uploads/2013/01/Nieuwjaarsreceptie.jpg


Glasvezel Clubactie 
 

22 december 2020 - Het bestuur 
Afgelopen week hebben alle inwoners van Renkum en Heelsum informatie gehad over het aanleggen 
van een glasvezel netwerk door Delta Fiber in onze dorpen. Dit gaat alleen gebeuren wanneer 30% 
van de huishoudens zich voor 18 februari 2021 hebben aangemeld. Aangemeld wil zeggen dat ze een 
abonnement met een looptijd van minimaal één jaar afsluiten bij een van de telecomaanbieders 
Caiway, DELTA, Helden van Nu, Kliksafe en Online.nl. De glasvezelaansluiting is nu gratis, alleen de 
abonnementskosten moeten worden betaald vanaf het moment dat de aansluiting is gerealiseerd, 
naar verwachting ergens in 2022-2023. 

Om de mensen te stimuleren om zich op te geven om de 30% voor 18 februari te halen zijn allerlei 
acties gestart. Zo ook een Clubactie waaraan LTC Harten ook meedoet. Voor ieder persoon die zich 
via een link van LTC Harten aanmeldt bij Caiway of DELTA ontvangt LTC Harten € 50 en ontvangt die 
persoon zelf € 25 retour. Dus dat is dus een win-win situatie en mooi meegenomen als je toch van 
plan bent om je aan te melden. 
  
Deze Clubactie geldt alleen wanneer je je aanmeldt door op deze link te klikken voor Delta of 
voor Caiway. Wanneer 30% van alle leden die in Renkum en Heelsum wonen dit zouden doen 
betekent dat toch iets meer dan € 1000 sponsorgeld voor de club. Het kan zelfs nog meer worden, 
want deze links mogen door alle inwoners van Renkum en Heelsum gebruikt worden, dus stuur deze 
links gerust door naar anderen. 
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