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Lees deze nieuwsbrief s.v.p. helemaal tot het eind door, is het begin niet interessant voor je,
dan misschien het midden of het eind wel.
En juniorleden, laten jullie deze mail ook aan je ouders/verzorgers lezen?
Onderwerpen:
1. Ziekenboeg
2. GAME11
3. Sparen voor je Sportvereniging bij Jumbo
4. Plastic afval
5. Voorjaarscompetitie 2017

6. Kapotte tafeltennisballen
7. Jeugdtrainingen
8. Klaverjassen
9. Bouwcommissie

1.
Ziekenboeg
Vanaf deze week is ons bestuurslid Nico van Meeteren voor enige maanden niet of
nauwelijks beschikbaar. Nico moet 2 noodzakelijke operaties ondergaan en wij allen hopen
dat de behandelingen effectief zullen zijn. Zoals het er nu naar uitziet zal Nico zeker tot juni
uit de roulatie zijn. Zijn inkoopactiviteiten worden door andere bestuursleden geregeld, het
regelen van de bardiensten heeft Gijs Ton tijdelijk weer overgenomen en het aanspreekpunt
voor onderhoud/reparaties aan zaal en materialen wordt tijdelijk Rob van den Bos. Voor
opbeurende beterschapskaartjes: J. van Goyenstraat 47 te 3351 JM Papendrecht.
Ook Dirk van Vugt dient deze maand geopereerd te worden, hij aan zijn hart, waarbij
revalidatie eveneens geruime tijd in beslag gaat nemen. Zijn postadres: De Kreken 38 te
2953 WK Alblasserdam.
Tot slot laat Kitty Devilee weten dat de vervelende periode van kuren en bestralingen bijna
voorbij is en dan hoopt ze snel weer flink aan te sterken.
2.

GAME11
Vanaf dit jaar is er een
samenwerkingsovereenkomst met een nieuwe
leverancier van tafeltennisartikelen GAME11. Op
onze website is Game 11 opgenomen bij de
sponsors. Daar staat ook een toelichting over hoe te
bestellen en hoe je de afgesproken kortingen kunt
krijgen.

3.
Sparen voor je Sportvereniging bij Jumbo
Van woensdag 8 februari t/m dinsdag 14 maart 2017
kan er in de Jumbo supermarkten gespaard worden:
de actie Sparen voor je Sportvereniging gaat van start. De TTV Papendrecht heeft zich ook
aangemeld om mee te kunnen profiteren. Hoe werkt het?
Bij je aankopen krijg je punten die je via een unieke code op een website aan de TTV
Papendrecht kunt toewijzen. Natuurlijk is de concurrentie van korf- en voetbalclubs groot,
maar wie het kleine niet eert… En o ja, raap in die tijd dan ook wat kassabonnen van de
grond op. En wie lef heeft vraagt bij de uitgang aan andere klanten om de kassabon.

Nieuwsbrief TTV Papendrecht

2017 - 1

Pagina 1

4.
Plastic afval
Op onze eigen bescheiden wijze proberen we ook aan afvalscheiding te doen. Al enige tijd
staat er in de kantine een 2e afvalbak, deze is uitsluitend bestemd voor plastic afval, dat staat
boven die afvalbak ook aangegeven. In deze bak zit een speciale oranjekleurige zak waarin
het plastic gedeponeerd dient te worden. Zo’n oranje zak hangt ook in
het halletje bij de zaalingang. Blijkbaar heeft niet iedereen door wat wel
en wat geen plastic is, regelmatig worden er bijvoorbeeld lege chips
zakjes (aluminium binnenzijde) en filters met koffiedrab uit de plastic bak
gehaald. Anderzijds worden er onnadenkend plastic koffiebekers, lege
AA-flesjes en pingpongballen in de restbak gegooid. En om het toch wat
verwarrender te maken: er mogen ook melkpakken (hebben we niet) en
blik (onze kroonkurken !) bij het plastic afval. Als iemand het nu nog
verkeerd doet, spreek hem of haar daar dan even op aan.
5.
Voorjaarscompetitie 2017
Nog even aandacht voor de kopieformulieren bij uitwedstrijden, vergeet ze niet mee te
nemen op weg naar huis. En vooral voor de wedstrijden van de jeugd er even op letten of er
wel hard genoeg is doorgedrukt zodat het onderste formulier nog wel leesbaar is?
Let op: de jeugdformulieren zaterdags bij Kevin Nugteren in de brievenbus, Zuurbeshof 12 te
3355 RL Papendrecht.
Zoals vanouds zijn de wedstrijden per team ook te downloaden voor de elektronische
devices, zie de competitiepagina op onze website http://www.ttvpapendrecht.nl/Competitie/
Tip voor competitiespelers: kijk steeds naar de berichten op de sites van de www.nttb.nl en
vooral op die van onze afdeling www.west.nttb.nl
6.
Kapotte tafeltennisballen
Mede doordat de plastic pingpongballen sneller kapot gaan, zie je het steeds vaker gebeuren
dat deze vervolgens gewoon op de grond gegooid of heel stoer weggeschopt worden. Een
na-mij-de-zondvloed-instelling. Laat dit niet liggen voor de werkster of voor de zaalopruimers,
maar deponeer die bal in die oranje zak.
7.
Jeugdtrainingen
Na de pauze tijdens de kerstvakantie geven Bas Bisschop en Annika Mars inmiddels weer
enthousiast trainingen aan de jeugd, zoals bekend op zowel dinsdag, op donderdag als op
vrijdag. Beide trainers zijn nog steeds ontvankelijk voor af en toe wat hulp van senioren.
Neem eens contact op met hen als je een helpende hand wilt bieden.
8.
Klaverjassen
Overall winnaar van 2016 werd Henk Wolf, hij is hiervoor gehuldigd met een grote
wisselbeker, zie het nieuwsbericht op onze website. Voor 2017 heeft Gijs Ton liefst 17
woensdagavonden gepland en de belangstelling is zo groot dat regelmatig “vol is vol”
geroepen moet worden. Alle speelavonden staan op de agenda op onze website.
9.
Bouwcommissie
Aan de oproep om te participeren in een mogelijke bouwcommissie hebben zich vooralsnog
6 leden aangemeld. Woensdag 18 januari is een eerste bijeenkomst met een afvaardiging
van het bestuur voor het bijpraten over het verleden, de huidige stand van zaken en voor het
maken van werkafspraken. Wanneer er vermeldenswaardige zaken zijn dan worden jullie op
de hoogte gehouden.
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