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VOORZITTER
Johnny de Rijke
Bob Marleylaan 22
4462 LS  Goes
Tel. 0113-232121
voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121
penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdingl.119  
4388 JX  Oost-Souburg 
Tel. 0118-471831
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Copij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Martien Bangma: marban@zeelandnet.nl
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Arnold van Gorp: apagorp@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen: ejmsleijpen@zeelandnet.nl.

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a 
4386 AH  West-Souburg (gem.Vlissingen)
Tel. 0118-478105

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Jaap Versteeg
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 0118-471831

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen
wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl
Tel. 0118-478419

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Rinus van Breen
Verl.Bonedijkestraat 332
4383 BD Vlissingen, tel. 0118-463682

Martien Bangma 
Pablo Picassoplein 95
4382 KB Vlissingen 
Tel. 0118-465502

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

met een opzegtermijn van 3 maanden.
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De voorzitter
Zo, de vakantie zit er al weer op en iedereen kan er weer tegenaan. Ik 
hoop dat de meeste van jullie het goede weer hebben opgezocht want 
hier in Nederland was het niet veel deze zomer.
Binnenkort gaan we met de Gemeente Vlissingen om de tafel om te 
kijken of er nog wat te regelen valt voor de financiering van het nieuwe 
dak.
Zaterdag 27 augustus is de eerste activiteit na de zomer alweer geweest. 
Namelijk een barbecue in en naast de zaal waar het ongetwijfeld zeer 
gezellig zal zijn geweest. Helaas kon ik er door nog steeds drukke 
werkzaamheden niet bij aanwezig zijn.
Verder wil ik iedereen nog eens vragen om het bestuur in te lichten als 
er tijdens de zomer in de zaal activiteiten zijn en ook als er afspraken 
gemaakt worden met leden of sponsoren.
Het bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor wat er zich binnen 
de vereniging afspeelt dus is het wel handig om ook overal van op de 
hoogte te worden gesteld.
Leden die het hier niet mee eens zijn kunnen ook in het bestuur komen 
want er is al jaren een oproep voor nieuwe bestuursleden gedaan 

maar daar wordt helaas niet erg massaal op 
gereageerd.

Het zou kunnen dat er in het najaar een 
extra ledenvergadering komt om wat 

extra zaken te bespreken waaronder 
het plaatsen van een nieuw 

dak ik hoop dat er 
dan wat meer leden 
komen dan de vorige 

ledenvergadering.
Tot slot wil ik 
iedereen een fijn 

seizoen toewensen.

Johnny de Rijke
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Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Telefoon 461287

De Vrijbuiter
Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Voor al uw boeken
en wenskaarten

OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto

Vrachtauto
Aanhangwagen

BusOok alle
chauffeursdiploma’s

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335
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Van het secretariaat
De kontrakten van onze vaste zaalhuurders D.I.O.S. en de Gymclub 
Ned.Vrouwenvereniging zijn wederom verlengd tot september 2012. 
Zeer waarschijnlijk komt er ook nog een kontraktverlenging met het 
Schelde Loodsen Koor, maar dit is op dit moment nog niet definitief. 
Helaas heeft het danspaar fam.Dane het bestaande kontrakt niet 
verlengd.

De Sportraad van de Gemeente Vlissingen organiseert binnenkort een 
cursus “senioren in de sportvereniging”. De cursus is bedoeld voor 
trainers, begeleiders en vrijwilligers van verenigingen en het gaat om 
nieuwe spelvormen en het omgaan met materialen, diverse ideeën en 
tips.
Er zijn een 4-tal avondbijeenkomsten van 19.30 - 22.00 uur in 
de maanden oktober en november (data nog niet bekend) in een 
accommodatie in Vlissingen.

De kosten bedragen € 75 per deelnemer.

Elke bijeenkomst bestaat uit een praktijk-en theoriegedeelte 
- plaats en achtergronden van de seniorensport.
- omgaan met groepen,sociale aspecten.
- het opzetten van beweeggroepen.
- organisatievormen.
- warming up/cooling down
- spel en bewegen:aanbod beweegactiviteiten etc.

Bij interesse kunt u zich bij onderstaand mailadres aanmelden.

m.v.g.
Jaap Versteeg

Secretaris 
TTV Westerzicht.

Mailto : secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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d i r e c t e 
a a n k o o p
v e r k o o p
v e r h u u r

 V A S T G O E D  &  B E H E E R  

( 0 11 8 ) - 4 1 4 9 8 7 
www.mevastgoedbv.nl 

d i r e c t e
a a n k o o p

( 0 1 1 8 ) - 4 1 4 9 8 7
v e r k o o p

www.mevastgoedbv.nl
v e r h u u r
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren
Op 12 september begint de najaarscompetitie van de NTTB en deze 
eindigt op 21 november a.s. waarna op vrijdag 9 december eventuele 
beslissingswedstrijden worden gespeeld.
Helaas nemen maar 3 seniorenteams deel i.p.v. de gebruikelijke 4 
teams. 
Hierdoor zitten de teams v.w.b. het aantal spelers wel wat ruimer in hun 
jasje.

De verdeling is als volgt:
Team 1. Klasse 4A 
Karim Bouzian
Arnold van Gorp
Lowy Simonse
Richard Trimpe
Hans Wamelink

Team 3.Klasse 7A
Bas Dijkstra
Hans van der Haven
Meindert van der Heide
Ger van Leeuwen
Pia Simonse
Ferdinand Vangheluwe

Team 2.Klasse 6B
Jeffry van Beek
Maurits van Luijk
John de Rijke
Hans Scharpentier
Adrian Sinke (tot 31 oktober)
Ed Sleijpen

Alle informatie over het verloop van de competitie kunt u vinden op het 
seniorenbord in de zaal en natuurlijk op de website 
www.ttvwesterzicht.nl
Ik wens alle teams heel veel sportief succes toe.

m.v.g.
Jaap Versteeg

Wedstrijdsecretaris-senioren TTV Westerzicht
Mailto : wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl
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Dé speciaalzaak voor audio, plasma, lcd, televisie,  
inbouw- apparatuur, groot & klein huishoudelijke apparaten

AVA ELECTRO  
Kanaalstraat 44 Oost-Souburg  0118 - 471777 

Gratis thuis bezorgd  
en deskundig 

ingesteld

Snelle service en
eerlijk advies

Kijk, luister en
beleef onze

theaterruimte

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT
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Van de Penningmeester
AH Sponsoractie
We zijn door de filialen van Albert Heijn uit Vlissingen benaderd voor 
een leuke sponsoractie. Jaap en ik zijn naar de bijeenkomst geweest 
waar maar negen Vlissingse verenigingen aanwezig waren terwijl alle 
verenigingen uitgenodigd waren.
Verderop kunt u meer informatie vinden over deze actie. Een leuke 
actie die ons toch een aardig zakcentje kan opleveren als alle leden 
meehelpen.

Grote Clubactie
Als dit clubblad uitkomt is inmiddels ook de Grote Clubactie van start 
gegaan. Wij hopen dat alle leden hun best doen om hier een succes van 
te maken. Als ieder lid in ieder geval minstens één lot koopt zijn we al 
een aardig eindje op weg.

Jullie zien het, alles draait om geld. Dit is ook wel nodig met het 
vooruitzicht op een nieuw dak volgend jaar. Hoe meer we uit onze 
eigen spaarpot kunnen halen des te minder hoeven we te lenen. Als 

er nog leden zijn 
die ideeën hebben 
hoe wij aan geld 
kunnen komen dan 
horen wij dat graag. 
Er zijn misschien 
nog wel stichtingen/
bedrijven o.i.d. die 
onze vereniging 
voor dit doel  willen 
ondersteunen.

Monica Cornelisse
email: penningmeester@

ttvwesterzicht.nl.
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Hallo allemaal
Bij het uitkomen van dit Schuivertje is de najaarscompetitie al weer 
begonnen en duurt nog tot begin december.
We hebben weer 3 jeugdteams en hieronder de spelers en hun klasse
Team 1 speelt 2e klasse Junioren: Julian Flamman, Ruud Wisse, Dylan 
Sleijpen en Bréam Schipper.
Team 2 speelt 3e klasse Junioren: Bram Huissen, Julian Tjodikromo en 
Danny Verberkmoes.
Team 3 speelt 3e klasse Aspiranten: Thijs Tange, Harald Schipper, Jordi 
v/d Klundert en Kevin Vreeke.

Alsnog veel succes met de competitie

Ook is op 3 september de Open Zeeuwse Kampioenschappen te 
Kruiningen gespeeld en hier hebben 9 jeugdspelers aan meegedaan en 
de resultaten van hun presteren is op de website te vinden.
Verder wil ik als jeugdtrainer erop wijzen dat de donderdagavond groep 
verhuisd is naar de donderdagmiddag van 17 u - 18 u.

Ook is er bij de Albert Heijn een sponsoractie van 12 september tot 6 
november, waar wij als vereniging ook aan meedoen.
Klanten krijgen bij de kassa bij elke besteding van 10 euro 1 muntje 
en deze kunnen in de winkel in een soort van spaarpot gedaan worden 
voor diverse verenigingen, waaronder onze vereniging.
Dus vraag aan al je familie, kennissen, buren aan onze vereniging 
te denken bij het inleveren van de muntjes. Elk muntje is voor de 
vereniging 0,10 eurocent waard, dat is niet zo veel maar elk muntje is 
welkom want 10 muntjes is al weer 1 euro.

Nou dit was het eigenlijk wel weer wat er te melden was van mijn kant 
als wedstrijdsecretaris jeugd en jeugdtrainer.
Kijk geregeld eens op de website www.ttvwesterzicht.nl daar zijn de 
veranderingen die er gaande zijn altijd up-to-date.

Groetjes van Ed Sleijpen
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Vlissingen-Neunkirchen, 
een traditionele sportuitwisseling
Hemelvaartsdag donderdag 2 juni 2011 was het weer zover
Onze vrienden uit Neunkirchen zouden weer een bezoek brengen aan 
TTV Westerzicht.
Om de 2 jaar is deze uitwisseling, dan weer hier en over 2 jaar weer in 
Neunkirchen enz. en dit is al heel wat jaartjes.
Ik had iedereen ook al een programma gegeven van hetgeen wat we 
de komende dagen zouden gaan doen. Enkel het weer zou roet in het 
eten kunnen gooien maar de weergoden waren ons gunstig gestemd de 
periode dat de uitwisseling zou plaats vinden.
Wij hadden s’middags rond 14.30 u afgesproken in de zaal om alles 
in orde te maken, stoelen en tafels klaarzetten, slingers ophangen en 
zorgen dat de koelkast goed aangevuld was.
Onze vrienden werden zo rond 16 u verwacht maar dit werd door 
verschillende omstandigheden wat later en rond 17 u was iedereen er 
toch wel. Het was weer een emotioneel welkom om iedereen weer ná 2 
jaar terug te zien.
Nadat iedereen van een bakje koffie of een verkoelend drankje was 
voorzien werden er weer allerlei herinneringen opgehaald en dit 
natuurlijk hoofdzakelijk in het Duits.
Dit gaat niet iedereen even gemakkelijk af maar onze Duitse vrienden 
kunnen ondertussen best al wat Nederlandse woorden dus was het geen 
probleem om de gesprekken op gang te houden.
Na een poosje werd er besloten om onze gasten naar de huisadressen te 
brengen waar iedereen de komende dagen zou verblijven want s’avonds 
stond er weer wat op het programma en iedereen wilde zich wel even 
opknappen en er zou nog gegeten moeten worden.
Dus alle spullen werden gepakt en zo richting gastgezin gereden.
Bij mij was Nadine, Gerhard en Leonie te gast en dit zou nog even 
spannend kunnen zijn want mijn huisdieren zijn geen alledaagse 
dieren, het betreft namelijk een 9 tal slangen en een paar Griekse 
landschildpadjes en aangezien Leonie nog maar 2 en een half jaar oud 
is was het afwachten hoe hier op gereageerd zou worden.
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Thuis aangekomen viel het eigenlijk reuze mee, er werd wel huiverig 
in de rondte gekeken maar ik kon alle gasten ervan overtuigen dat 
de slangen in de terraria zouden blijven en er niet zomaar vanzelf uit 
zouden kunnen komen of kunnen ontsnappen.
Gelukkig maar want anders zou er toch een probleem zijn.
Na de warme maaltijd werd er koers gezet richting de Boulevard en er 
was afgesproken op de parkeerplaats bij de Nolle onderaan de oprit van 
de Boulevard.
Toen iedereen gearriveerd was gingen we richting het windorgel en na 
deze te hebben bekeken en beluisterd zijn we over het Badstrand verder 
gegaan en ongeveer bij de reddingspost weer over de Boulevard terug 
naar de auto’s. 
Daarna zijn we met zijn allen nog naar de zaal gegaan om nog onder 
het genot van een drankje wat bij te kletsen.
Het werd niet laat want de vrijdag zou een drukke dag worden volgens 
het programma.

Vrijdag 3 juni
We werden al weer om 08.30 u in de zaal verwacht, dus moest iedereen 
toch weer een beetje op tijd opstaan en na een uitgebreid ontbijt werd 
er koers gezet naar de zaal.
Wat stond er deze dag op het programma. Een bezoek aan het 
watersnood museum te Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland.
We werden rond 10 u verwacht en aangezien de rit er naar toe geen 
oponthoudt heeft gehad waren we dus mooi op tijd aanwezig.
De ontvangst was met een bakje koffie/thee met een overheerlijke 
Zeeuwse lekkernij namelijk een verse bolus die door iedereen snel naar 
binnen gewerkt werd.
We werden welkom geheten door een medewerker van het 
watersnoodmuseum en er werd een korte film getoond over de ramp 
van 1953 die in het Duits was dus voor onze gasten goed te volgen. Na 
de film kon iedereen op zijn gemakje door het museum gaan lopen om 
alles te bekijken wat met de ramp van 1953 te maken had.
Het was een hele interessante ochtend en dus een geslaagd bezoek.
Na het bezoek aan het museum werd er koers gezet richting Zierikzee 
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waar er geluncht zou worden in Brasserie Maritime aan de haven van 
Zierikzee.
Aangezien het prachtig weer was, veel mensen een lang vrij weekend 
hadden viel het nog niet mee om een parkeerplaats te vinden voor alle 
auto’s. Uiteindelijk kon iedereen een plekje bemachtigen al moest er 
dan wel een stuk gewandeld worden om bij de brasserie te komen.
Er werd een heerlijke vissoep geserveerd, er waren verse broodjes, 
witte en bruine boterhammen welke belegd konden worden met kaas, 
ham, zoet beleg en voor iedereen was er een heerlijke kroket.
Nadat iedereen zijn maag weer had gevuld moest er gewacht worden op 
de gids die ons een rondleiding door Zierikzee zou gaan geven. 
Het was geen straf om buiten bij de haven te wachten, de zon was 
uitbundig aanwezig en er is altijd wel wat te zien bij een haven.
De gids heeft ons een mooie rondleiding gegeven door de kleine 
straatjes van Zierikzee en op allerlei details gewezen waar je normaal 
gesproken niet op zou letten of naar zou kijken.
Ook werd er veel verteld over de geschiedenis van Zierikzee en dit 
allemaal in het Duits zodat ook de Duitse vrienden het goed konden 
volgen. Petje af hoor voor haar om ook de groep bij elkaar te houden 
wat niet mee viel.
Voor sommige ging het tempo dan ook iets te hard gezien hun leeftijd.
Aan het einde van de rondleiding was er nog de mogelijkheid om de 
stompe toren van Zierikzee te beklimmen wat toch heel wat mensen 
gedaan hebben.
Via een eindeloze wenteltrap boven aangekomen was het uitzicht dan 
ook adembenemend mooi, je kon de stad goed van bovenaf bekijken en 
ook een heel eind in de verte turen.
Weer beneden gekomen werd er afgesproken dat de chauffeurs de 
auto’s zouden gaan halen en de rest bij de toren zou wachten.
Er werd weer bij de zaal afgesproken en zo zijn er die via de 
Zeelandbrug terug zijn gereden maar ik heb er zelf voor gekozen om 
via de Stormvloedkering terug te rijden zodat deze ook nog gezien kon 
worden.
Bij de zaal werd er nog een drankje genuttigd en zo is weer iedereen 
terug naar huis gereden om een warme maaltijd te nuttigen en zich nog 
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een beetje kon opfrissen.
s’avonds zouden we weer naar de zaal gaan waar we nog een gezellig 
onderhoud konden hebben met iedereen.
De sjoelbakken werden klaar gezet want uit ervaring wisten we dat 
onze Duitse vrienden dit graag speelden en zo werd de avond nog een 
hele gezellige avond waar op volop werd gestreden om maar zoveel 
mogelijk punten te bemachtigen met het sjoelen.
Rond middernacht werd de avond afgesloten en ging een ieder weer 
huiswaarts.

Zaterdag 4 juni
De ochtend was vrij voor ieder om in te vullen en zo waren er al 
afspraken gemaakt op de vrijdagavond dat er gewinkeld moest worden 
in het centrum van Vlissingen. We hadden met een aantal afgesproken 
om 10.30 u dus er kon die ochtend op het gemakje opgestaan worden 
en rustig ontbeten worden.
Nicky zou die ochtend niet mee gaan want zij zou Karim, onze eigen 
verenigings chef-kok gaan helpen met het bereiden van het warme en 
koude buffet wat die avond gepresenteerd zou worden.
Er werd menige winkel bezocht en rond de klok van 12 uur zijn 
we weer naar huis gegaan om  te gaan omkleden want er zouden 
die middag nog tafeltennis wedstrijden gehouden worden tussen de 
deelnemers.
Om 14 u werden de eerste wedstrijden gehouden. De deelnemers 
werden zo ingedeeld dat er een gemixt gezelschap ontstond.
Er werd op 2 tafels gespeeld, een poule A en een poule B.
Poule A bestond uit Leidy met als partner Gerhard, Ger met als partner 
Herman, Hans met als partner Manny.
Poule B bestond uit Pia met als partner Guido, Lowy met als partner 
Jurgen en Ed met als partner Hardy. 
Er werden enkelspel en dubbelspel gespeeld en werd er gelukkig om 
het plezier gespeeld zodat iedereen de kans had om een partij te kunnen 
winnen al viel dat tegen onze Duitse gasten niet mee.
Het belangrijkste was eigenlijk dat het een gezellige middag werd en 
daarin is het goed geslaagd.
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Terwijl er volop getafeltennist werd wist Karim en Nicky een heerlijk 
buffet klaar te maken in de zaal dus hingen er heerlijke luchtjes wat alle 
deelnemers alleen nog maar hongeriger maakten na de wedstrijden wat 
natuurlijk wel de bedoeling was want ’s avonds zou er heerlijk gegeten 
worden.
Na een verkwikkende douche weer terug naar de zaal en zo kon 
iedereen gaan aanvallen aan het overheerlijke buffet. 
Karim en Nicky……. het was overheerlijk !!
Door Guido was er muziek geregeld, een paar draaitafels en een 
lichtshow met muziek voor ieder wat wils. 
De voetjes kwamen dan ook nog van de vloer naarmate de avond zich 
vorderde.
Het geheel werd zo rond de klok van half 2 in de nacht afgesloten.

Zondag 5 juni.
De dag van vertrek van onze Duitse vrienden begon rustig, er was 
afgesproken dat we zouden verzamelen om 10 u bij de zaal dus konden 
we genieten van een ontspannen ontbijt.
Natuurlijk wilde mijn gasten toch nog ervaren hoe het is om een slang 
vast te houden en zo heb ik mijn rustigste soort gepakt, een jonge Boa 
Constrictor Imperator, een klein blijvende Boa soort die vastgepakt 
werd door Nadine en Leonie van 2 en een half jaar wilde toch ook wel 
weten hoe een slang aanvoelt en heeft haar angst opzij gezet en heel 
snel aan de slang gevoeld. Stoer hoor voor zo’n kleine meid !
Alle tassen en koffers werden weer ingeladen en op naar de zaal om 
afscheid van iedereen te nemen.
Uiteraard hebben we een groepsfoto gemaakt al moest dit in de zaal 
gebeuren aangezien er al wat regen naar beneden kwam vallen.
Het afscheid was weer een emotioneel gebeuren en we hopen dan ook 
iedereen weer in goede gezondheid over 2 jaar terug te zien als we 
weer bij hun te gast zijn in Neunkirchen.
Nu zat het er nog niet op, alles in de zaal moest weer opgeruimd 
worden en iedereen die aanwezig was heeft er even de schouders onder 
gezet en zo konden we om 12.30 u de deur weer sluiten en een schone 
opgeruimde zaal achter laten.
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Moe maar voldaan kon iedereen terug kijken naar een geslaagde 
uitwisseling met onze vrienden uit Neunkirchen.
Nu is iedereen vast wel benieuwd wie er allemaal heeft deelgenomen 
aan deze uitwisseling.
Ger en Carla van Leeuwen, Frans en Gerda Daniels, Joke en Hans 
Scharpentier, Guido en Linda Scharpentier, Leidy Kroezen, Lowy en 
Pia Simonse, Ron en Wil Corveleijn en hun kleindochter Tamara, Ed en 
Nicky Sleijpen.
Ik wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor deze hele 
uitwisseling.
Uiteraard zijn er van deze uitwisseling foto’s gemaakt en deze zijn 
te bekijken in het fotoalbum wat te vinden is op de site van onze 
vereniging, www.ttvwesterzicht.nl
Ik heb het weer een hele leuke gezellige uitwisseling gevonden en heb 
zo mijn best gedaan iedereen hier een beetje van mee te laten genieten 
door dit stukje te schrijven voor in ons clubblad.

Ed Sleijpen
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� eelen&Dellaert Makelaars en Taxateurs
 biedt u een vrijblijvende 

waardebepaling van uw woning aan.

[T] 0118 430 777

Weten wat uw 
woning waard is?

Weten wat uw 

Badhuisstraat 121-127 | 4381 LR Vlissingen 
www.tdmakelaars.nl | info@tdmakelaars.nl
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AH Sponsoractie
Door de Albert Heijn (AH) in Vlissingen zijn we uitgenodigd om mee te doen 
met een leuke sponsoractie voor de verenigingen in Vlissingen. De actie start 12 
september en eindigt op 6 november (6 weken) bij de AH in de stad (Scheldeplein) en 
AH-XL (Miro).

Wat houdt de actie in? Bij elke € 10,00 aan boodschappen krijgt elke klant een 
muntje. Dit muntje heeft voor de vereniging een waarde van € 0,10. In de winkels 
staan displays (spaarpotten) waar klanten deze muntjes in kunnen doen. Elke display 
vertegenwoordigt een vereniging. Wij zijn één van deze verenigingen. Deze display 
mogen wij naar eigen inzicht versieren en onder de aandacht brengen.

Het is dus de bedoeling dat wij ervoor zorgen dat wij zoveel muntjes sparen via de 
klanten van de AH. Dit moeten we dus doen via onze eigen leden maar ook familie, 
buren en kennissen. Of misschien wel collega’s van je werk. 

We mogen ook acties houden in de winkels. Denk aan bijvoorbeeld om boodschappen 
in te pakken voor de klanten. We mogen ook bijvoorbeeld een tafel neerzetten en dan 
tafeltennissen (ook goed voor ledenwerving). Deze acties moeten we nog coördineren. 
Jullie worden op de hoogte gehouden via informatie in de zaal, maar ook via onze 
website en via de mail.

Een leuke actie die in andere steden in het land zeer succesvol is geweest. Ik hoop dat 
iedereen de vereniging wil helpen door zoveel mogelijk muntjes te verzamelen. Zo 
kunnen we weer wat geld bij elkaar sparen voor een stukje dak van onze zaal.

Dus vertel het aan iedereen en vraag ze hun muntje te doneren aan onze 
vereniging!

Als er nog vragen zijn of ideeën voor een leuke actie, neem dan contact op met mij.

Monica Cornelisse
penningmeester@ttvwesterzicht.nl

of 0113-232121
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                  Voor als u geen bulten op wilt lopen! 

                                  
Particulieren Opgelet! 
Speciaal voor de in Zeeland wonende mensen  
hebben wij een “Gezinspakket ” ontwikkeld;  
een pakket dat speciaal is afgestemd op uw  
wensen en behoeften.  
Met daarin de mogelijkheid om zelf te bepalen wat u wenst te verzekeren, 
zoals onder andere inboedel,woonhuis, aansprakelijkheid, 
rechtsbijstand, auto, reis en annuleringsverzekering. 
 
Voordelen:  
* pakket met een vaste lage premie per maand   
* geen termijntoeslagen   
* zelf premie te berekenen via onze website (www.sasassurantien.nl) 
    
Benieuwd wat voor u de premies zullen zijn? 
Bel voor meer informatie naar 0118-413111, of vul onderstaande bon in. 
========================================================= 
Naam:…………………………………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………. 
Postcode + Plaats: .……………………………………………………………… 
Tel.nr: ………………………………e-mail: ……………………………………. 
Beroep en activiteiten: …………………………………………………………… 
Vaste Lasten (zakelijk en privé)……………………Ik wil graag informatie over:  
Pakketpolis,Vaste lastenverzekering,anders,nl:…………………………. 
*Sas.Assurantiën bv.*Antwoordnummer 67*4380 VB* Vlissingen* 
info@sasassurantien.nl 
P.S. Bij het afsluiten van een pakketpolis ontvangt u gratis een leuke attentie! 
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De Biografie van Julian Tjodikromo   
•	 Volledige naam: Julian Daniël Tjodikromo 
•	 Geboorteplaats: Vlissingen 
•	 Geboortedatum: 1-12-1997 
•	 Zussen/broers: Een zus: Laura
•	 Getrouwd/samenwonend: 
•	 Kinderen ?: 
•	 Lagere school:Louise De Coligny
•	 Als ik later groot ben word ik: Engels Docent
•	 Opleiding(en): Bezig met HAVO
•	 Werk: 
•	 Hobby’s:Tafeltennis, gamen, buiten chillen enzo
•	 Vreemde tic: 
•	 Lekkerste eten: Surinaams, Friet
•	 Smerigste eten: Sperzie bonen
•	 Huisdieren: geen
•	 Mooiste film: Dat zijn er heel veel met name thriller/horror
•	 Mooiste muziek: Rock, Rap en hiphop
•	 Mooiste tv programma: heb ik niet echt
•	 Daar blijf ik voor thuis !: Voor niets
•	 Hekel aan: Mensen die zeuren
•	 Daar kun je mij voor uit bed halen: Iets wat ik leuk vind om te 

doen
•	 Wat snoep/snack je graag: Chocola, Energy drank en chips
•	 Je favoriete drankje: Alcohol vrij bier
•	 Je droomwens: Een goeie baan later en een gelukkig leven
•	 Welk dier zou je graag willen zijn: Een Dolfijn
•	 Vakantieland: Spanje, Curaçao
•	 Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: 

Julian Flamman
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????  Schoonmaken  ????
Schoonmaken, het is bezigheid die iedereen wel eens doet. Anders 
wordt het een zootje bij je thuis, in je auto of in je kamer. Ook onze 
zaal moet regelmatig schoon gemaakt worden. Anders vliegen de 
stofwolken rond je oren, zijn de wc’s en de douches smerig en wordt 
het gewoon dus vies in de zaal. 

Al een aantal jaren hebben we een aantal schoonmaakploegen die 
volgens een wekelijks vastgesteld rooster de zaal een schoonmaakbeurt 
geven. Een schoonmaakploeg bestaat meestal uit twee personen die 
ongeveer 1 uur per week bezig zijn.

Helaas zijn het aantal ploegen flink uitgedund en dat betekent dat 
een ploeg bijna een keer in de vier weken moet schoonmaken. En dat 
terwijl deze leden al zoveel andere dingen doen voor de vereniging.

U zult het al begrijpen: 
WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE SCHOONMAAKHELDEN!

Afhankelijk van het aantal ploegen bent u misschien maar 1x in de 6, 
7, 8 of 9 weken (afhankelijk van het aantal ploegen) een uurtje aan tijd 
kwijt. En u kunt het tijdstip in principe zelf bepalen. Dit kan overdag, 
in de avond of in het weekeinde zijn. Afhankelijk van wanneer de zaal 
vrij is.

Als er geen vrijwilligers zich aanmelden is het misschien noodzakelijk 
dat het bestuur de leden moet gaan verplichten middels een vastgesteld 
rooster. 

Laat het zo ver niet komen en meld u nu aan!
Dit kan bij Joke Scharpentier, telefoon 0118-463892. 
Zij kan u eventueel ook meer informatie geven.

Het Bestuur
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HORIZONTAAL
1 één der Verenigde Staten 5 vruchtbare 
plaats in een woestijn 8 uitroep van afkeer 
10 Japans bordspel 12 evenredigheid  
13 ongeveer 14 tussenzetsel 15 wild zwijn 
17 pers. voornaamwoord 18 bijbelse figuur 
19 elektrisch geladen deeltje 20 muzieknoot 
21 bejaard 22 beweging met een strijkstok 
26 fijn, leuk 28 wandversiering 29 uitroep 
30 uitroep ter aansporing 31 kostbare stof 
32 schraal 33 bakplaats 34 en omstreken  
35 tocht per autobus 38 ijzer 39 los ge-
rafelde naad 41 een zekere 42 gelijkmatig 
44 plaats in Duitsland 45 Ierland op auto's 
(niet officieel) 46 groente 47 ik 48 Flo ren
tijnse zijde 50 gevangenis 51 daar 52 één 
en ander (afk.) 53 seconde 55 in verband 
met 57 mythologisch figuur 58 plaats 
in Frankrijk 59 biersoort 60 inwendig 
orgaan 62 tin 63 periode 64 bijwoord  
65 keukengerei.

VERTICAAL
1 bijbelse stad 2 eiland in de Grote 
Oceaan 3 onheilsgodin 4 gelijkklinkend  
5 oostnoordoost 6 werkend beginsel  
7 ramp spoed 8 burgerlijke stand 9 leger 
10 ontstaan 11 ondernemingsraad 13 li-
chaams deel 16 iemand die veel te verduren 
heeft 23 rechte lijn 24 opschorting 25 oude 
inhoudsmaat 27 roekeloosheid 33 het 
offeren 36 eenheid 37 ernstig 39 steensoort 
40 zonder gezelschap 43 deel van een 
breuk 46 tropisch gewas 49 deel van een 
bijenkorf 54 boom 56 over 57 briefaanhef 
58 per dag 61 eerwaarde heer.

(Oplossing op pagina 26)
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Oplossing kruiswoordraadsel

 26 Oplossing kruiswoordraadsel Lowy Simonse
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Wij feliciteren:
OKTOBER
10 Oktober  Maurits van Luijk
13 Oktober  Ruud Wisse
20 Oktober  Tom van Pienbroek
20 Oktober  Lowy Simonse
28 Oktober  Julian Flamman

NOVEMBER
  2 November  Bram Huissen
  6 November  Arnold van Gorp
  6 November  Guido Scharpentier
10 November  Thijs Berkx
11 November  Abheeru Daansen
13 November  Marco Heijboer
16 November  Rinus van Breen
19 November  Frans Daniels
20 November  Richard Trimpe
22 November  Collin Bostelaar
24 November  Jeffry van Beek

DECEMBER
  1 December  Julian Tjodikromo
11 December  Martin Poortvliet
12 December  Adrian Sinke
26 December  Peter Cappon
26 December  Anton Belfroid

Nieuwe leden:
Salah Ross 1 juni 2011

Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden 
onze vereniging verlaten. 

Dit zijn:
Vincent de Rijke 30 september
Jan-Peter Wisse 30 september
Peter Cappon 31 december

Wij 
wensen 
iedereen 

een 
prettige 
en fijne 

verjaardag 
toe!

 27 Wij feliciteren Monica Cornelisse
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie € 78,60 per jaar (€ 6,55 per maand)
Jeugd competitie  € 112,20 per jaar (€ 9,35 per maand)
Senioren recreatie € 103,20 per jaar (€ 8,60 per maand)
Senioren competitie € 145,80 per jaar (€ 12,15 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 63,00 per jaar (€ 5,25 per maand)
Stille leden € 49,20 per jaar (€ 4,10 per maand)
Donateurs € 10,20 per jaar (€ 0,85 per maand)
Schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie met een opzegtermijn van 3 maanden.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ter inzage verkrijgbaar bij de 
secretaris.
BANKREK.NR. 126114870
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 0118-478105
ZAALBEZETTING
Maandag 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
 19.30 - 23.30 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver.Oost-Souburg
 13.00 - 16.30 uur 50+ tafeltennis o.l.v. Lowy Simonse
 19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
 17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Vrijdag 13.30 - 15.30 uur het Schelde Loodsen Koor (op ad-hoc basis)
 19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
ADVERTENTIE-TARIEVEN CLUBBLAD
NIEUW  RECLAMEBORDHOUDERS
€ 40,00 ¼ pag. A5 € 25,00 ¼ pag. A5
€ 75,00 ½ pag. A5 € 37,50 ½ pag. A5
€ 85,00  1 pag. A5 € 47,50  1 pag. A5
Reklamebord 1e jaar (als het bord door ons gemaakt wordt) € 150,00
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt) € 75,00
Reklamebord 2e jaar e.v. € 75,00

Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.


