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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC  Vlissingen
Tel. 0118-462930
voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Westerzicht 277
 4385 AK Vlissingen
Tel. 0118-463052
penningmeester@ttvwesterzicht.nl

SECRETARIAAT
Albertus Jellema
Boulevard Bankert 852
4382 AC Vlissingen
Tel. 0118-750566 - 06-12783180
secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:
schuivertje@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl  
Tel. 0118-471168

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

TRAINERS
Hans Scharpentier
Tel. 0118-463892

Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen 
Tel. 0118-410255
lkroezen@zeelandnet.nl

Ed Sleijpen 
Zuiderzeestraat 15 
4388 GN Oost-Souburg 
Tel. 0118-478419 - 06-46285863
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl

Hans Wamelink
Wilgenstraat 144
4388 LK Oost-Souburg
06-29242466
hanswamelink@hotmail.com

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a 
4386 AH  West-Souburg (gem.Vlissingen)
Tel. 06 - 24214755

Website van de vereniging:
http://www.ttvwesterzicht.nl/

Schriftelijk opzeggen 
bij de ledenadministratie 

met een opzegtermijn van 3 maanden.
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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 de Voorzitter
Tjonge, tjonge, tjonge, wat was het warm de afgelopen weken. De 
temperatuur in de zaal vond ik eigenlijk nogal meevallen. 
Een teken dat het geld, wat in de renovatie is gestoken, een goede 
investering is geweest.
Het dak en de wanden zijn goed geïsoleerd waardoor de warmte een 
hele poos buiten blijft. Uiteraard veranderd de temperatuur in de zaal 
als het een zeer lange tijd warm blijft.
Tijdens de renovatie hebben we een zeer goed ventilatiesysteem 
aangelegd en is er achterin de zaal een grote ventilator gemonteerd.
Dit alles draagt bij aan een comfortabel verblijf in de zaal.

In de herenkleedkamer zijn inmiddels twee lampen kapot en binnenkort 
worden deze vervangen door LED lampen.
Ook gaan we een proef doen met LED lampen in de zaal en afhankelijk 
van de uitkomst daarvan zal worden besloten of alle armaturen van 
LED lampen worden voorzien.

In de competitie hebben we het matig gedaan. Wel hebben we bij de 
jeugd een kampioen. En hoe!!! In tien wedstrijden werden negentig 
punten behaald. Dat is gemiddeld negen punten per wedstrijd. Knap 
gedaan. Gefeliciteerd Daan, Ian, Jesse, Justin en Sven een knap stukje 
werk.
In de najaarscompetitie gaan we wederom met zes teams van start.
Drie jeugdteams en drie seniorenteams. 
Zet hem op en zorg voor een goed resultaat.

Nog even en voor de scholen breekt de vakantie weer aan.
TTV Westerzicht heeft de nodige senioren in zijn gelederen die de 
afgelopen tijd al met vakantie zijn geweest. Die hebben in ieder geval, 
als ze in Nederland zijn gebleven, mooi weer gehad.
Het mooie weer en een prettige vakantie wens ik weer een ieder toe.

Ger van Leeuwen
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ruitschade?
• sterreparatie zonder afspraak
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
• gratis mobiele dienst

Autotaalglas Vlissingen 
Gildeweg 13
0118-441155

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 7

Van de Penningmeester
Begin april hadden we weer de Rabobank Clubkascampagne. Het wordt 
steeds moeilijker om stemmen, en dus geld, te verzamelen. 

Er doen steeds meer verenigingen mee dus het geld en de stemmen 
moeten over meer verenigingen verdeeld worden. 
Toch dit jaar nog een opbrengst van € 188,25. Maar alle beetjes helpen! 

In september is het weer tijd voor de Grote Club Actie. Ook dit jaar 
doen we weer mee met de verkoop van loten van de Grote Club Actie. 
Op zaterdag 1 oktober start de verkoop van de loten. 

Het grootste deel van de opbrengst (80%) gaat rechtstreeks naar de club. 
Dus het is van groot belang dat we veel loten zien te verkopen. 

Als ieder lid al minimaal één lot koopt dan hebben we een mooie start. 
En dan nog allemaal ons best doen om er meer te verkopen. 

Succes!
Jeffry van Beek



't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 8

Vriendenwedstrijd Biggekerke -
TTV Westerzicht
Op 29 mei.. werd de vriendenschappelijke wedstrijd tussen Biggekerke 
en TTV Westerzicht gehouden.
Er was een grote opkomst. 10 spelers van Biggekerke en 10 van TTV 
Westerzicht.

Bas en ik hadden voor de nodigde hapjes gezorgd, namelijke kaas, 
worst en cakes voor de koffie. Er werden 3 ploegen samengesteld:
le ploeg met Bas, Hans van der Haven en Hans Scharpentier. De ploeg, 
ook met 3 spelers, waaronder een Duits koppel met een dame van 86 
en een man van 89. Bas, Hans van der Haven en Hans Scharpentier 
hadden het zwaar tegen dat koppel, maar toch nog gewonnen.
De 2e ploeg was samengesteld met Bart, Karel en Marcel. Ook deze 
hadden het moeilijk. Bart nipt verloren, karwei te zwaar en Marcel, nou 
je kan al best goed spelen, maar het is maar een spel.
De 3e ploeg was Corrie, Peter, Tom Dol en ikzelf. Corrie lekker 
gespeeld 1 gewonnen 2 andere nipt verloren.
Ton Dol 2 gewonnen en 1 verloren. Hij zij dat hij het 3e spel had 
verloren door het onderschatten van zijn tegenspeler ?????
Peter, hij had er ook 2 gewonnen, knap gedaan. En ikzelf, ik kon het 
niet geloven, alle 4 mijn wedstrijden gewonnen.

Gedurend het spelen werd er ook koffie en cakes genuttigd... en de 
nodige drankjes.

Maar aan alles komt een einde. Om ongeveer 16.00 uur waren alle
wedstrijden afgelopen. Ieder een had genoten. Volgens alle spelers was 
het voor herhaling hervatbaar. 
0, ja, Bas en Lowy kregen van Toos van Biggekerke een fruitmand, 
omdat ze op dinsdag de zaal open hielden.

Ik zeg toch volgend keer
F.A. Vangheluwe
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Hallo Redacteur
Boven dit stukje een foto die ik onlangs maakte in Volterra (Toscane/
Italië).

Helaas was de poort op slot, anders had ik er graag een balletje getikt 
in dit tafeltenniscentrum.

Thijs Berkx
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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! 
 
 

http://info@sasassurantien.nl


't Schuivertje t.t.v. westerzicht

pagina 11

Vacatures
De laatste twee jaar hebben we regelmatig een oproep gedaan voor 
nieuwe vrijwilligers voor onze vereniging. Tot op heden zijn we nog 
niet overspoeld met aanmeldingen.  En bij een gebrek c.q. tekort aan 
vrijwilligers komt het werk helaas ook te vaak bij dezelfde vrijwilligers 
neer die al meerdere taken binnen onze vereniging uitvoeren. We zijn er 
van bewust dat tijd bij iedereen kostbaar is, echter vele handen maken 
licht werk! Verder is het zo dat sommige taken niet elke week of zelfs 
elke maand voorkomen, denk hierbij aan activiteiten die maar af en toe 
(jaarlijks) georganiseerd worden.
Als er geen of niet genoeg vrijwilligers zijn dan kan het in de toekomst 
misschien wel gebeuren dat we leden verplicht vrijwilligerswerk moeten 
laten doen of dat zelfs de contributie omhoog moet omdat we taken uit 
moeten laten besteden. Er zijn al verenigingen binnen de NTTB die een 
vrijwilligersbijdrage ingevoerd hebben……

Over welke functies/taken hebben we het binnen onze vereniging? 
Hieronder vind u een lijstje met vacatures (in willekeurige volgorde):

Medewerker schoonmaakploeg
Organisatie jaarlijkse barbecue
Organisatie familietoernooi (1x per jaar)
Schrijvers voor clubblad ’t Schuivertje
Organisatie nachttoernooi (1x per jaar)
Medewerker bar op speelavonden en/of zaterdagmiddag tijdens 
competitiewedstrijden van de jeugd
Bestuursleden
Helpers bij (jeugd)activiteiten (ter promotie van onze vereniging)

Zoals u ziet een hele lijst waar we u als vrijwilliger voor nodig hebben. 
En voor al deze vrijwilligers, medewerkers, helpers, schrijvers telt: 
geslacht (man/vrouw) en leeftijd is niet van belang. Hebt u interesse 
voor één van deze vacatures laat het ons dan weten via een e-mail aan 
een van onze bestuursleden. Ook als u vragen heeft over de vacature 
of uw inzetbaarheid binnen onze vereniging kunt u bij een van onze 
bestuursleden terecht. Het bestuur
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren
Het najaarsseizoen 2017 is bijna gestart en gaat met twee nieuwe 
competitiespelers, Gijs van der Lee en Abheeru Daansen, van start.
Laten we hopen dat het dit seizoen betere resultaten oplevert dan het 
laatste seizoen.

Team 1 moest een promotie/degradatiewedstrijd spelen, welke ze 
verloren, zodat ze dit seizoen een klasje lager spelen (5e klasse).
Dit is voor dit team ook beter, want 4e klasse was behalve voor Lajos 
Cselik een stapje te hoog.
Team 2 moest eveneens een promotie/degradatiewedstrijd spelen, maar 
dit team is het gelukt om in de 6e klasse te blijven, waar ze ook in 
thuishoren.
Team 3 is gewoon in zijn eigen klasse gebleven (7e klasse).

De teamindeling is zodoende dan ook als volgt:

Dit lijkt voor team 3 wel heel veel spelers, maar je moet niet vergeten 
dat deze spelers ook nog kunnen invallen in team 2, waar ze alsnog hun 
waarde kunnen bewijzen.

Groetjes,
Arnold van Gorp

Westerzicht 1
5e klasse
Hans Scharpentier
Ed Sleijpen
Jeffry van Beek
Maurits van Luijk
Richard Trimpe
(algemeen reserve)

Westerzicht 2
6e klasse
Ger van Leeuwen
Bas Dijkstra
Martin Poortvliet
Edwin Steenbeek

Westerzicht 3
7e klasse
Hans van der Haven
Tom Dol
Joury Simonse
Abheeru Daansen
Marek Niedbala
Gijs van der Lee
Ferdinand Vangheluwe
(algemeen reserve)
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Hallo allemaal
Hier weer een schrijven van 
het wedstrijdsecretariaat jeugd
De zomervakantie staat voor 
de deur, de competitie is 
afgelopen en velen van jullie 
zullen van een welverdiende 
vakantie gaan genieten.
Zo ook ik zelf, ik schrijf dit 
stuk voor het Schuivertje dan 
ook vanaf een camping in Port-Lesney, gelegen in de Jura Frankrijk.
Even niet werken, niet stressen maar gewoon lekker ontspannen.
Het gebied verkennen, luieren en proberen een visje te vangen in de 
rivier die langs de camping stroomt.
Zoals vermeld zit de voorjaar competitie erop en ik moet zeggen dat de 
jeugd weer aardig zijn best gedaan heeft tijdens deze competitie.

Het 1e team met Thijs Tange, Dyani Veira, Hao Guo en Douwe Kingma 
zijn op een 6e plaats geëindigd in de 2e klasse junioren. Ik heb voor 
het najaar seizoen 3e klasse junioren aangevraagd in de hoop dat dit 
ingewilligd wordt want de 2e klasse is waarschijnlijk toch een maatje te 
groot voor het merendeel van de spelers. In het najaar blijft dit team met 
dezelfde spelers spelen.

Het 2e team met Justin Belfroid, Laura Bakker, Timo van der Peijl en 
Joey Louws zijn op een 3e plaats geëindigd in de 4e klasse junioren. 
Absoluut niet slecht dus. Dit team gaat in het najaar in een andere 
samenstelling door en gaat ook een klasse hoger spelen. De nieuwe 
samenstelling is als volgt: Justin, Laura en Jesse en Daan van team 3 
gaan dit team versterken en zij gaan in de 3e klasse junioren spelen. 
Timo is jammer genoeg gestopt met tafeltennissen.

Het 3e team met Jesse Akkerman, Daan van den Hoogen, Sven van 
Nugteren, Justin Huang en Ian Machielse zijn met hun team kampioen 
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geworden in de 5e klasse Junioren. Dit is voor dit team al voor de 3e 
keer op rij dat ze kampioen zijn geworden. En topprestatie kan ik dit wel 
noemen.

Ook dit team zal in het najaar met een andere samenstelling gaan spelen, 
Ian, Justin Huang, Joey en Sven, zij gaan dan 4e klasse junioren spelen.
We zullen afwachten hoe dit gaat uitpakken voor de 3 teams.
In september begint de najaar competitie weer en loopt dan tot begin 
december, 5 thuis en 5 uitwedstrijden zullen weer gespeeld gaan 
worden. En ik hoop dat er bij de thuiswedstrijden wat meer ouders 
aanwezig zullen zijn om hun zoon/dochter aan te moedigen. De 
thuiswedstrijden beginnen altijd om 13u en wanneer ik van de NTTB 
ZuidWest het najaar programma binnen heb gekregen zullen alle 
deelnemers weer een competitieboek krijgen waarin de data van de uit 
en thuiswedstrijden vermeld staan.

De datums waarop wedstrijden gespeeld gaan worden zijn: 16 sept, 23 
sept, 30 sept, 7 okt, 28 okt, 4 nov, 18 nov, 25 nov, 2 dec en 9 dec.
Ik wil ook een dankwoord geven aan de ouders die in de voorjaar 
competitie naar de uitwedstrijden hebben gereden en ik hoop in het 
najaar weer een beroep te mogen doen op deze ouders.
Nog vóór de competitie van start gaat wordt er door een aantal 
jeugdleden nog de Open Zeeuwse gespeeld, dit is op zaterdag 2 
september in sporthal de Sprong in Middelburg.
Dit zijn bekerwedstrijden en ik hoop dat er ook deze keer weer een 
aantal van de deelnemende jeugdleden met een mooie beker naar huis 
mag gaan.

Wat verder ik nog kan melden is dat de zomerstop trainen al is ingegaan 
op 23 juni en de trainingen van alle jeugdleden weer in week 35 van 
start zullen gaan.
Ik hoop dat we na de zomerstop weer nieuwe jeugdleden mogen 
gaan begroeten, dus weet je iemand die het wel leuk vind om te 
tafeltennissen, laat ze dan kennismaken met deze sport, de 1e 4 lessen 
zijn gratis om te ervaren wat tafeltennis is. Dus weet je vriendjes/
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vriendinnetjes, neefjes/nichtjes, klasgenoten of buurtkinderen, nodig 
ze dan eens uit om te komen kennismaken want de we kunnen altijd 
nieuwe leden gebruiken.
Het volgende staat ook op de agenda, de avond en nacht van 13 op 14 
oktober wordt er een “slaapfeest” gehouden voor alle jeugdleden. Hoe 
we dit gaan doen is nu nog een verassing maar tegen die tijd krijgen 
alle jeugdleden nog een mail van mij wat ze allemaal mee moeten gaan 
nemen. Mochten er nog vrijwilligers zijn onder de senioren leden die 
mee helpen, dan kunnen deze zich melden bij ondergetekende of bij 
Yvonne van Eenennaam (bar-dame woensdagavond) waarmee ik dit 
samen ga organiseren.
Rest mij om iedereen een hele fijne vakantie te wensen, geniet er van 
want voordat je het weet is deze voorbij.

Ed Sleijpen, 
wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie, jeugdtrainer en 

algemeen bestuurslid TTV Westerzicht

********

Uitwisseling Neunkirchen - Vlissingen
Afgelopen Hemelvaart, donderdag 25 mei was het weer zover, de 2 
jaarlijkse uitwisseling met onze tafeltennisvrienden uit Neunkirchen.
Deze keer waren we weer te gast bij onze Duitse vrienden.

Joke en Hans Scharpentier, Ger en Carla van Leeuwen, Frans en Gerda 
Danielse, Leidy Kroezen, Guido Scharpentier, Karim Bouzian, Ruben 
Schwarz, Nikita Sleijpen en ondergetekende gingen met 3 auto’s om 
10u richting Duitsland. Dit ging echter niet zonder slag of stoot want 
die ochtend was er al vroeg een ongeluk gebeurd op de A58 in de buurt 
van Bergen op Zoom en zodoende was er al een flinke file ontstaan 
op de A58. Dus hebben we maar de toeristische route genomen om 
deze file te omzeilen. Dit lukte aardig, in België hebben we eigenlijk 
geen oponthoud gehad maar in Duitsland zelf kwamen we de ene na 
de andere omleiding tegen en veel later dan gepland kwamen we dan 
uiteindelijk toch op onze eindbestemming.
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Hier zaten onze Duitse 
vrienden al met smart 
op ons te wachten en 
na iedereen begroet 
te hebben konden we 
gelijk aanschuiven aan 
de BBQ die ze hadden 
georganiseerd bij de 
TÜS-Halle, de zaal waar 
ze altijd tafeltennissen
Het eten was zoals 

altijd goed verzorgd maar ook kon de dorst goed gelest worden en vele 
herinneringen kwamen weer naar boven.

Laat op de avond vertrok iedereen naar hun gastgezinnen alwaar men de 
komende dagen zouden verblijven.
Vrijdag 26 mei, de dag begon al vroeg want we werden allemaal 
om 09.00u verwacht op een parkeerplaats in Neunkirchen waar een 
touringcar ons naar Saarland zou brengen. Dus iedereen moest vroeg uit 
de veren.
Onderweg in de bus werden er allerlei wetenswaardigheden verteld van 
het gebied waar we doorheen gingen.
Zo werd er ook een kort bezoekje gebracht aan een eeuwenoud 
kloostertje, dit bleek echter grotendeels een ruïne te zijn maar dat mocht 
de pret niet drukken.

Door naar de volgende 
stad
Inmiddels was het 
lunchtijd geworden 
en aangekomen op de 
bestemming ging een 
ieder op pad om ergens 
een lunch te scoren.
Na de lunch de bus 
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weer in om vervolgens 
2 km verderop weer 
uit te stappen want 
we gingen deze stad 
bezichtigen.
Hier was een 
stadstreintje voor 
gereserveerd en 
waarmee we de hele 
stad door gecrost zijn 
met de nodige uitleg van de chauffeur van het stadstreintje.

Na deze rondtocht 
kon iedereen op eigen 
gelegenheid nogmaals 
de stad bekijken, 
menig terrasje werd 
bezocht want het was 
veel te warm om door 
de stad te slenteren.

Op een afgesproken 
tijdstip moest iedereen weer de bus in waarna de terugreis werd 
aangevangen en inmiddels was het al einde middag zodat er onderweg 
in een restaurant de avondmaaltijd genuttigd kon worden. 
Wat iedereen wilde eten was onderweg op de heenreis al doorgegeven 
middels een menulijst, dus hoefde men niet lang te wachten op de 
zeer uitgebreide 
en overheerlijke 
maaltijden.

Nadat iedereen zeer 
voldaan was werd de 
terugreis aangevangen 
naar Neunkirchen.
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Het avondprogramma 
was eenvoudig, menig 
deelnemer ging mee 
naar zijn/haar gastgezin 
en sommige kwamen 
samen bij 1 gastgezin 
om de avond gezellig 
door te brengen onder 
het genot van menige 
drankjes en zeer laat op 

de avond werd de dag dan ook afgesloten.
Zaterdag 27 mei, het ochtendprogramma was ontspannen, iedereen was 
vrij om wat te gaan doen.
Sommige zijn gewoon 
lekker de stad in gegaan 
om nog even wat te 
winkelen in het centrum 
van Neunkirchen.

Het middagprogramma 
was ook heel eenvoudig, 
we gingen doen waar 
we eigenlijk ook voor 
kwamen namelijk tafeltennissen want dat was ook één van de redenen 
waarom de uitwisseling bedoeld was.

Er werd een leuke 
indeling gemaakt, 
er werden hele leuke 
wedstrijden gespeeld 
en wie er uiteindelijk 
gewonnen had was 
dan ook niet meer 
belangrijk. De 
gezelligheid was de 
voornaamste reden van 
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deze middag.

Zoals altijd was er ook 
voor de inwendige 
mens gezorgd maar 
gelukkig was het 
niet zo overdadig 
als voorgaande 
uitwisselingen. 
Tijd gaat snel als het 
gezellig en leuk is 
dus het einde van de 
middag kwam al heel snel en nadat iedereen zich had opgefrist werden 
we weer bij de TÜS-Halle terug verwacht want in het zaaltje naast de 
TÜS-Halle werd de avondmaaltijd verzorgd met live muziek.Hier werd 
er heerlijk gegeten, vooral lekker gedronken en gingen de voetjes ook 
nog van de vloer en dit ging dan ook door tot in het begin van de nacht.

Zondag 28 mei, helaas was dit weer het moment om afscheid te gaan 
nemen van onze Duitse vrienden. Om 10u verzamelen bij de TÜS-Halle 
en nadat de groepsfoto’s gemaakt zijn werden we uitbundig uitgezwaaid 
en kon de terugreis aangevangen worden.

Het waren zoals elke uitwisseling weer erg vermoeiende dagen maar 
het was weer enorm gezellig geweest en nu hopen we maar dat er over 2 
jaar, wanneer de uitwisseling weer in Vlissingen gehouden gaat worden 
dat alle Duitse gasten er weer bij zullen zijn.
Gezien de leeftijd van enkele deelnemers zou dit mogelijkerwijs wel 
eens één van de laatste uitwisselingen kunnen zijn.
Ik dank Joke voor de voortreffelijke voorbereidingen, zoals altijd was 
dit weer erg goed verzorgd en we kijken nu al weer naar de volgende 
uitwisseling uit.
Meer foto’s van de uitwisseling zijn op onze website en Facebook 
pagina terug te vinden

Ed Sleijpen 
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JUMBO
DE BOECK

OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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~update 3~   Jeg er en pilegrim på vei 
fra Oslo til katedralen i Trondheim

(Ik ben een pelgrim en onderweg van Oslo 
naar de kathedraal in Trondheim.)

Begin april heeft mijn wandelmaat me naar La Roche-en-Ardenne 
gebracht. Het was schitterend weer. De eerste dag hebben we nog een 
paar uur samen gewandeld. Daarna ben ik de camping opgegaan en 
hij weer naar huis. Helemaal op mezelf aangewezen in een land waar 
ik niemand begrijp. Mijn Frans is namelijk zeeeeer beperkt, oui/non et 
baquette..  
De camping was geen plaatje, alleen maar vaste bewoners met 
uitgebouwde stacaravans die het tentenveldje als uitlaatplaats voor hun 
hondjes zagen. Oud zwaar beschimmeld sanitair. Maar goed voor één 
nacht heus wel te overkomen. De dag erna een flinke wandeling. 23 
km door de bossen, velden, tussendoor en overheen rotsen, langs de 
Ourthe. Loodzwaar! Sommige stukken had ik zelfs zonder tas nog niet 
willen doen. Wel prachtig zonnig weer dus een heerlijk bad in de Ourthe 
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genomen. ’s Avonds aangekomen op de bivakplaats 
bij Engreux. Geen water, geen sanitair, alleen een 
vuurplaats en ruimte voor mijn tentje.  
Wakker geworden in een zeer frisse wereld. Het was 
-7°C geweest ’s nachts, hoorde ik later op de dag. 
Ontbijten, tentje inpakken en weer op weg. Gewoon 
een hele dag wandelen, door bossen, langs velden en 
wegen. Soms kwam ik eens iemand tegen, soms zag ik 
in de verte mensen lopen. In de namiddag aangekomen 
op mijn tweede bivak plaats nabij Houffalize. Toen ik ’s 
avonds in mijn tentje lag te lezen hoorde ik gestommel 
op de stookplaats. Ik kon het niet plaatsen, te veel 
lawaai voor een wild dier maar wat moet het anders 
zijn? Nou een jongeman die een avondwandeling in de 
schemering maakt. We hebben een paar uurtjes zitten 
praten, tot het echt heel donker was en ik bijna omviel. 
Ik ben gaan slapen en hij deed nog een peukie, daarna 
ging hij in de stikdonkere nacht de berg weer af. Hij 
liever dan mij! Al deed hij dat wel een paar keer per 
maand dus hij was het gewend.  
De dag erna op het gemakje naar Achouffe gegaan 
waar ik weer ben opgehaald.  
Een berg ervaring rijker, een hoop geleerd en 
opgestoken in die paar dagen. Ik kan het iedereen 
aanraden, rust, ruimte en tijd en géén mobiel. 
Fantastisch.
Het weekend na de Ardennen heb ik de KennedyMars 
Sittard gewandeld in 14 uur en 10 minuten. Boven 
verwachting snel. De Ardennen training zat nog in 
mijn benen en ik had levendig support wat zo af en toe 
een stukje met me meeliep. Dat was super!
In april ook nog een paar weekenden Brabant gedaan. 
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse heide blijft 
prachtig in elk jaargetijde! En het loopt leuker dan 
continu door de polderwegen hier of over de duinen.  
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Met een zeer frisse ochtend was het prachtig foto’s maken!
De dag voor Hemelvaart nog een laatste lange wandeling gemaakt. 
Het Pieterpad gevolgd van Sittard naar Valkenburg, 25,3 km. Wat een 
verschil in natuur mijn aantal weken terug. Mooi om dat zo te zien. 
Natuurlijk als pelgrim deze keer met extra belangstelling voor de diverse 
wegkruizen, kloosters en kapelletjes die ik passeerde. 
Het hemelvaartsweekend door gebracht in het zuiden van de Belgische 
Ardennen, Viroinval. Heel veel gewandeld heb ik daar niet met die 
tropische temperaturen maar wel genoten van de natuur. Ook daar is het 
prachtig. We sliepen in een hotel in Beauraing, een bedevaartsoord, hoe 
toepasselijk!
Tja en dan, dan is het opeens de laatste week van mijn voorbereidingen. 
Een gewone werkweek met aparte klusjes erbij. 
Lijst maken met allerlei gegevens voor het thuisfront. Vliegticket 
printen. Contact onderhouden met Noorwegen voor actuele informatie. 
Overleg met 2 fb vrienden waar ik een nacht ga slapen. Laatste keer 
mijn tas controleren. Ohja, batterijen laden, accupack laden, fotocamera 
in orde maken, toch nog maar reserve sd-card kopen…  
Als jullie dit lezen, ben ik al in Noorwegen en als alles goed gaat al een 
aardig stukje op weg. Op 5 juni ben ik aan mijn avontuur begonnen.  
Ik neem graag mijn foto’s en verhalen een keertje mee!

Hilsen fra Norge, 
Marleen
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een eigen woning, met
de meest voordelige
hypotheek én alle
verzekeringen
... onder één dak!
Veldsink Adviesgroep is een
gerenommeerd adviseur voor al uw
zakelijke en particuliere financiële
vraagstukken. We behoren tot de
top-50 van Nederlands grootste
intermediairs. We zijn onafhankelijk
en kunnen bijzonder lage tarieven
bedingen, met daar bovenop nog
zeer aantrekkelijke kortingen.

Bel of mail voor een afspraak: 
Veldsink Adviesgroep
Park Veldzicht 75, Middelburg
Telefoon 0118 - 61 63 55
of info@veldsink.nl

http://www.veldsink.nl
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Wij feliciteren:
Juli
2 Juli Ton Nuiten
9 Juli Hans van der Haven
17 Juli Marina Wanninkhof
24 Juli Paul Kuyt
29 Juli Rony Riteco-Liao

Augustus
3 Augustus Bert Jellema
4 Augustus Pia Simonse
23 Augustus Leidy Kroezen
23 Augustus Cesar M. Urbina
29 Augustus Marleen Rottier

September
5 September 
 Yvonne van Eenennaam
10 September Gabriel Platteeuw
11 September Thijs Tange
14 September Gerard Duvekot

Jubileum
Rinus van Breen, 40 jaar lid
 1 augustus 2017

Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze 
vereniging verlaten:

Gabriel Platteeuw 31 juli 2017
Lajos Cselik 30 september 2017

Nieuwe Leden
Wij heten de nieuwe leden van 
harte welkom! En wensen hen een 
sportieve en gezellige tijd bij onze 
vereniging.

Nick Berendsen 1 mei 2017 

Wij wensen iedereen 
een prettige 

en fijne 
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie € 88,80 per jaar (€ 7,40 per maand)
Jeugd competitie  € 126,60 per jaar (€ 10,55 per maand)
Senioren recreatie € 116,40 per jaar (€ 9,70 per maand)
Senioren competitie € 164,40 per jaar (€ 13,70 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 71,40 per jaar (€ 5,95 per maand)
Stille leden € 55,20 per jaar (€ 4,60 per maand)
Donateurs € 11,40 per jaar (€ 0,95 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. NL23 RABO 0126 1148 70 incassant-ID: NL67ZZZ403099090000
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 06 - 24214755
ZAALBEZETTING
Maandag 13.45 - 15.45 uur Big Smash
 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginner)
 19.00 - ± 21.30 uur alle senioren, als er competitie gespeeld wordt 

kan er langer gespeeld worden
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver. Oost-Souburg
 10.30 - 11.30 uur ZUMBA door Mw. Wallaart
 13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
 19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
 20.30 - 21.30 uur Dance with Emotion
Woensdag 15.00 - 17.00 uur Dance with Emotion
 18.30 - 19.30 uur extra les competitiespelende jeugd
 19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00 uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
 16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginners)
 17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Vrijdag 18.45 - ±  21.30 uur alle senioren, als er competitie gespeeld wordt 

kan er langer gespeeld worden
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 sponsor het bord zelf maakt) € 75,00
Reklamebord 2e jaar e.v. € 75,00

Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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T.T.V. WESTERZICHT
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