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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. Kalender zomervakantie
6. Nieuwe jeugdtrainer – splitsing dinsdagtraining
2. Seizoensopening
7. Najaarscompetitie 2017
3. GAME 11
8. Klaverjassen
4. Ziekenboeg
9. Huisvesting
5. Sparen voor je Sportvereniging bij Jumbo
1.
Kalender zomervakantie
Afgelopen week waren de laatste jeugdtrainingen en vanaf volgende week gaat ons rooster
voor de zomervakantie in. In tegenstelling tot veel andere verenigingen zijn wij tijdens de
zomervakantie van de basisscholen wél geopend. De oudere jeugd en de senioren kunnen
zowel op de dinsdag- als op de vrijdagavond van 20:30 uur – 22:30 nog steeds een balletje
slaan. Na half 11 gaat het zaallicht uit, maar dan kan er in de kantine nog gekaart worden.
2.
Seizoensopening
Op de 1e reguliere openingsavond van het najaarsseizoen, op dinsdag 22 augustus vanaf
19:00 uur, hebben we weer onze jaarlijkse seizoensopening. Voor oud en jong wordt er een
speciaal programma samengesteld waar jullie binnenkort meer over horen. Op deze
bijzondere avond gaan we er van uit dat ALLE jeugd én hun ouders/verzorgers aanwezig zijn
en dat ook de senioren zich in grote getalen laten zien. Er wordt alvast verklapt dat onze
leverancier van tafeltennisartikelen, Game 11, wederom van de partij zal zijn, zie ook het
volgende item.
3.
GAME 11
Op onze website is info over Game 11 opgenomen in de rubriek sponsors. Daar staat ook
een toelichting over hoe te bestellen en hoe je
de afgesproken kortingen kunt krijgen.
Je kan het gehele jaar door bestellen, maar je
kan bijv. nieuwe rubbers op je oude batje ook
op de openingsavond laten beplakken. Let op:
je bent dan niet de enige die dat wil laten doen.
4.
Ziekenboeg
Ons bestuurslid Nico van Meeteren heeft in de afgelopen maanden met goed resultaat 2
zware operaties ondergaan. Nu rest de uitdaging om zijn ernstig verzwakte lijf weer te laten
aansterken.
Er was hoop dat Kitty Devilee zo rond deze periode weer eens achter de tafeltennistafel zou
verschijnen, maar dat moet helaas toch weer even uitgesteld worden.
Over het onverwachte ziektebeeld van Gijs Ton werden jullie via diverse mails op de hoogte
gebracht. Na de eerste schrik verblijft Gijs nu in een revalidatiehuis.
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Dirk van Vugt en Joop Smit hebben hun neus gelukkig al weer meer dan eens laten zien.
Voor Joop zit fanatiek tafeltennissen er niet meer in, Dirk hopen we in het najaar weer
punten te zien scoren.
5.

Sparen voor je Sportvereniging bij Jumbo
Voor een middelgrote vereniging binnen ons dorp
hebben we alleszins redelijk meegedaan. Vorige week
werd er bij ons voor een bedrag van € 505,66 aan
tafeltennisartikelen afgeleverd.

6.
Nieuwe jeugdtrainer – splitsing dinsdagtraining
Al weer enige weken geleden heeft dinsdagtrainer Bas Bisschop het stokje overgedragen
aan Ben Jacobis. Voor Ben was het wel even wennen om zo’n grote groep te trainen, het
ledenaantal bij de jeugd is daarnaast ook weer gegroeid. In overleg met jeugdleider Kevin
Nugteren is daarom ook besloten dat met ingang van het nieuwe seizoen er op dinsdag in 2
groepen getraind gaat worden. De 1e groep van 18:00 – 19:00 uur en de 2e groep het uur
daarna. Hoe de samenstelling van de groepen wordt, zal binnenkort bekend gemaakt
worden.
7.
Najaarscompetitie 2017
De teamsamenstelling voor de najaarscompetitie is in de bestuursvergadering van 21 juni jl.
vastgesteld. Onze website is zoveel mogelijk al aangepast. Er is nog wel en voorbehoud, de
competitieleiders van NTTB-West kunnen nog veranderingen aanbrengen. De
competitieprogramma’s worden niet eerder dan eind augustus verwacht. Wel zijn op onze
website (agenda) vanaf 11 september alvast de competitierondes te zien.
8.
Klaverjassen
Na 9 klaverjasavonden voert Kees van Blitterswijk het
tussenklassement aan. Voor de resultaten en de resterende
speelavonden: zie op onze website de rubrieken “En dan dit” en
natuurlijk de agenda. Vanwege de ziekte van Gijs Ton heeft Jan
Tillemans de organisatie tijdelijk overgenomen.
9.
Huisvesting
Na de eerste schrik begin dit jaar lijkt de spanning rondom onze huisvesting voor de
komende jaren wat geluwd. Geen reden voor de leden van de bouwcommissie om op hun
lauweren (?) te rusten, want regeren is immers vooruitzien vice versa….
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