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Martien Bangma: marban@zeelandnet.nl
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Arnold van Gorp: apagorp@zeelandnet.nl
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Ed Sleijpen
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Tel. 0118-478419
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T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Ed Sleijpen
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Tel. 0118-478419
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De zomer zit er al weer aan te komen en dat betekent dat de
competities alweer voorbij zijn.
Bij de jeugd is er 2 keer een 2de plaats behaald en bij de senioren was
er zelfs een team kampioen.
Van harte gefeliciteerd zal ik dan maar zeggen.
De algemene ledenvergadering was er een om snel te vergeten want
er waren wat jeugdleden blijven hangen om het nieuwe shirt te laten
goedkeuren en slechts een handvol senioren. Het was de slechtste
opkomst sinds jaren, helaas.
De besprekingen met enkele bedrijven voor de vervanging van het dak
lopen voorspoedig en ik hoop dan ook dat we na de zomervakantie
alles eens goed op een rij te zetten zodat we een datum kunnen
vastleggen om dan eindelijk een nieuw dak te plaatsen.
De uitwisseling met onze Duitse vrienden uit Neunkirchen heeft op
het moment dat jullie dit lezen ook al weer plaatsgevonden en ik
hoop dat dit net als andere keren weer een groot succes zal zijn. Maar
daar twijfel ik niet aan en in het volgende schuivertje zullen we daar
ongetwijfeld een mooi verslag over kunnen lezen.
Het familietoernooi is ook alweer geweest en ook dat was wederom een
succes zoals ik heb begrepen want ik kon er zelf helaas alweer niet bij
zijn.
Ik wil tot slot iedereen een fijne vakantie toewensen.
Johnny de Rijke
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Ook alle
chauffeursdiploma’s

OPLEIDINGEN VOOR
Motor
Auto
Vrachtauto
Aanhangwagen
Bus

Nieuwe Vlissingseweg 236 en 176, Middelburg, Tel.0118-614942/629335

Voor al uw boeken
en wenskaarten
De Vrijbuiter

Paspoortstraat 26, Oost-Souburg

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Telefoon 461287
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Op de algemene jaarlijkse ledenvergadering van 13 april j.l. zijn de
navolgende besluiten genomen en goedgekeurd door de aanwezige
leden:
- jaarverslag 2010 van de secretaris;
- financieel verslag 2010 en begroting 2011 van de penningmeester;
- herbenoeming bestuursleden Bangma (alg.lid), de Rijke (vz) en
Versteeg (secr) voor een nieuwe periode van één jaar;
- aanschaf mobiele telefoonaansluiting in de zaal;
- toetreding Joke Scharpentier tot de kascontrolecommissie als
reservelid voor het jaar 2012 en als lid voor de jaren 2013 en 2014.
Voor het overige werd er nog een stevige discussie gevoerd over de
kwaliteit van de huidige shirtjes en de eventuele aanschaf van shirtjes
van een betere kwaliteit.
Er zal op korte termijn een inventarisatie plaatsvinden bij de ouders van
de jeugdleden of men bereid is te investeren in de prijs van een nieuw
shirtje. De prijzen hiervan variëren van € 22 tot € 44. Afhankelijk van
deze inventarisatie en de keuze van het type shirtje zal het bestuur
hierna de knoop doorhakken en wel/niet overgaan tot aanschaf van
nieuwe shirtjes. Mocht dit positief uitvallen, dan kan hopelijk m.i.v. de
najaarscompetitie 2011 gespeeld worden in de nieuwe outfit.
Ik sluit af met een positief bericht.
Sinds kort is supermarktketen “JUMBO” gevestigd a/h Oranjeplein te
Oost-Souburg bereid gevonden onze vereniging te sponsoren met een
reklamebord in de zaal.
Sponsoring kan op diverse manieren bijv. een reklamebord,een
advertentie in ons clubblad of het sponsoren van een toernooi.
Heeft u nog een sponsor voor onze vereniging,laat ons het even weten.
Iedere bijdrage is welkom.
Wij zijn u er zeer erkentelijk voor.
m.v.g. Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht.
Mailto : secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren

In de afgelopen voorjaarscompetitie 2011 is het 2e team kampioen
geworden van de 5e klasse B en daardoor gepromoveerd naar de 4e
klasse in de komende najaarscompetitie evenals het 1e team, dat door
een overwinning in de beslissingswedstrijd voor de 4e klasse behouden
blijft.
Helaas zijn een aantal spelers echter niet meer beschikbaar voor de
najaarscompetitie.
Jan-Peter Wisse vertrekt wegens stage elders en ook Adrian Sinke is
vanaf 31 oktober wegens stage niet meer inzetbaar. Tevens moet ook
Robin van der Haven vanwege zijn werk verstek laten gaan. Daar
er helaas ook geen aanvulling is vanuit de jeugdspelers en overige
senioren betekent dit, dat zowel het 1e team en het 2e team een
minimale personele bezetting hebben.
Ik overweeg dan ook in overleg met de betreffende teams om beide
samen te voegen tot één team waardoor er voldoende mogelijkheid is
voor alle spelers om regelmatig hun wedstrijdjes te spelen en er geen
invalbeurten nodig zijn.
U wordt op de hoogte gehouden.

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

Snelle service en
eerlijk advies

Gratis thuis bezorgd
en deskundig
ingesteld

Kijk, luister en
beleef onze
theaterruimte

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

AVA ELECTRO

Kanaalstraat 44 Oost-Souburg 0118 - 471777
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Rabobank Clubkas Campagne
Dit jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de Rabobank Clubkas
Campagne. In de eerste week van april kon iedereen die lid is van de
Rabobank Walcheren Walcheren/Noord-Beveland zijn stem uitbrengen.
In totaal zijn er 28.905 stemmen uitgebracht waarvan wij 38 stemmen
hebben gekregen.
Hierdoor kregen wij € 164,33 van de Rabobank op onze rekening
gestort.
Alle stemmers bedankt!
Als de Rabobank deze actie volgend jaar weer organiseert dan gaan
we zeker weer mee doen en nog meer stemmers zien te werven. Elke
bijdrage is natuurlijk mooi meegenomen.
Grote Clubactie
Begin september begint ook weer de Grote Clubactie. Wij hebben ook
dit jaar weer loten besteld.
Wij hopen dat alle leden hun best doen om hier een succes van te
maken.
Alle inkomsten kunnen wij als club heel goed gebruiken.
Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl.
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Van het wedstrijdsecretariaat jeugd

De competitie is klaar en alle teams zijn uitgespeeld.
Het 1e jeugdteam is 2e geworden in hun klasse (2e kl junioren), het
2e team is 3e geworden in hun klasse (4e kl junioren) en het 3e team is
2e geworden (4e kl aspiranten).
Al met al een hele goede prestatie van alle teams, in het najaar voel ik
een kampioenschap aankomen.
In september beginnen de volgende wedstrijden en hierbij alvast de
datums dat de jeugd speelt, dan kunnen jullie alvast een beetje kijken of
je wel of niet kan spelen op die datums:
1e 17 september, 2e 24 september, 3e 1 oktober, 4e 8 oktober, 5e
22 oktober, 6e 29 oktober, 7e 5 november, 8e 19 november, 9e 26
november, 10e 3 december.
Dit is volgens de site van de NTTB dus kan nog veranderen, dit is nog
niet definitief en nu is ook nog niet bekend welke uit of thuis zijn.
Zodra ik alles binnen heb maak ik weer een volledig competitieboek
voor jullie waar alles in staat ook het rijden van de ouders.
Mocht je nu al weten welke datum er door ouders niet gereden kan
worden, geef het door en dan hou ik er rekening mee met het maken
van het rijschema.
Nu even nog over het familietoernooi wat 7 mei is geweest wat door
Pia en ondergetekende werd georganiseerd.
Er waren in totaal 24 spelers in de zaal (12 koppels) en er werd een
gezellig potje tafeltennis gespeeld door een ieder.
Er waren 3 tafels waar een 4-kamp op gespeeld werd en 2 tafels met
een 6-kamp.
Het was bere-gezellig, de sfeer was gemoedelijk en er werd volop
gestreden om maar zo hoog mogelijk te kunnen eindigen.
Uiteindelijk was iedereen winnaar van dit toernooi en kreeg ieder van
de organisatie een kleine herinnering mee naar huis wat door Pia en
ondergetekende gesponsord werd.
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Ik zag alleen maar blije gezichten naar huis gaan en daar is het
familietoernooi ook voor bedoeld.
Volgend jaar weer een herkansing voor degene die nu dit lezen en
denken, had ik er maar bij geweest.
3 september zijn de Open Zeeuwse Kampioenschappen in Kruiningen
en hier hebben zich 10 competitie spelende jeugd voor opgeven. Eens
kijken of er met één of meerdere bekers thuis gekomen kan worden.
Ook nog even een mededeling van mij als jeugdtrainer.
Jan-Peter onze zeer gewaardeerde jeugdtrainer moet helaas stoppen met
les geven omdat hij verder in het land gaat studeren en dan alleen nog
maar in de weekenden in Zeeland aanwezig zal zijn.
Jan-Peter heel erg bedankt voor je jarenlange inzet wat zeker door mij
erg gewaardeerd werd en we zullen je zeer zeker gaan missen. Super
gewoon jou inzet voor de vereniging en hopelijk kom je na je studie
weer terug naar ons toe.
En heel veel succes met je studie want bij het uitkomen van dit
clubblad weet je al of je geslaagd bent voor je examens waar je nu
terwijl ik dit schrijf midden inzit.
Maar doordat Jan-Peter gestopt is kwam de les van de donderdagavond
in gevaar, maar ik ben bereid gevonden om deze lessen dan te geven op
de donderdagmiddag van 17u-18 u en dat is voor de groep vanaf +/- 12
jaar. Op de site en in dit boekje staan alle tijden van de lessen in dus
kan je het daar nog terug vinden.
Binnenkort is het zomervakantie en dan gaat de zaal voor de
jeugdlessen weer dicht.
Deze begint op 9 juli en de laatste les is dan ook donderdag 7 juli.
Op maandag 22 augustus beginnen we weer met de lessen voor de
jeugdleden.
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Tot slot wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe, mooi weer…..
dan heb ik het ook !! want ik moet thuis de buitenboel gaan schilderen
dus mochten zich vrijwilligers hiervoor zich melden bij mij dan heb ik
hier totaal geen bezwaar tegen hoor.
Groetjes van Ed Sleijpen,
wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie,
jeugdtrainer en webmaster www.ttvwesterzicht.nl
Hieronder volgen nog stukjes van een paar jeugdleden die ook wat
geschreven hebben over het familietoernooi, mijn dank hiervoor dat
jullie dit hebben willen schrijven:
Ik ging naar het familietoernooi samen met mijn vader. Het was heel
gezellig. Onze poule bestond uit ik, mijn vader john, Thijs Heijboer,
Thijs’ opa Gerrit, Omar en Salah. Bij solo-westrijd werd ik 2de en alleen
mijn vader stond boven mij toen hij van mij overtuigend gewonnen had
met 3-0. De rest had ik bijna allemaal gewonnen. Er kwamen best veel
mensen kijken en ook kwamen er veel mensen spelen. Aan het eind
had ik nog een leuk bekertje gekregen als aandenken. Ik vond het heel
gezellig en de rest ook hopelijk.
Groetjes
Kevin Vreeke
Zaterdag 7 mei 2011 was er weer het Familietoernooi, zoals elk jaar
was het weer een groot succes! Dat komt natuurlijk omdat het om de
gezelligheid ging en je iemand uit je familie of kennissen mee mocht
nemen! Maar nu over de dag. Vroeg uit je bed, want het toernooi begon
om 10 uur, maar de meeste waren er al om half 10 om nog eventjes
(in) te spelen. Even stoppen, riep Ed. Ed vertelde de poules waarin we
moesten tafeltennissen tegen/met elkaar. Nadat we klaar waren met de
wedstrijdjes kreeg iedereen nog een Familietoernooibekertje en een
gouden medaille. Supergaaf! Ik heb al zin in de volgende toernooien!
Dit was dan mijn verhaaltje, DOEI!                                                                                    
Groeten
Julian Flamman
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Het was en leuke dag om te tafeltennissen.
Het familietoernooi was op 7 mei.
Ik had me opa meegenomen.
Ik moest tegen Kevin, de vader van Kevin, mijn opa, Omar en Salah.
Ik had toeschouwers meegenomen.
Ik had mijn broer, mijn vader, mijn moeder, mijn oom (Wally van de
Werfhorst), tante en mijn oma meegenomen.
Ik was 3de geworden van onze pool.
Mijn opa 4de.
En bij de 2 tegen 2 waren ik en mijn opa 2de van de 3 geworden.
Je kreeg een leuke troostprijs.
Groeten
Thijs Heijboer
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Met 24 personen op zaterdag 7 mei tafeltennissen onder de naam

FAMILIE TOURNOOI

Is heel spannend, gezellig en toch ook wel een beetje fanatiek.
Om tien uur is het toernooi van start gegaan maar eerst deden we een
bakkie koffie dat Ivonne gezet had, en die ook voor broodjes en tosti’s
heeft gezorgd, kortom de hele dag de bar heeft verzorgd.
Het toernooi, verzorgd door Pia en Ed, verliep voorspoedig met veel
gekreun maar ook vooral veel gelach en zo speelde iedereen zijn potje
tafeltennis, vooral de familie Simonse was met zeven personen goed
vertegenwoordigd.
De familie Simonse won overtuigend van de familie Dol.
De familie Flamman tafeltennisten ook dat het een lieve lust was en
hebben aardig wat gewonnen in hun poule waar ook oma Kroezen
met kleindochter Jennifer en ook Ed Sleijpen met Marjon (ook een
Simonse) zaten, zij stonden allemaal hun mannetje, of vrouwtje.
Ook de familie v. Kuijk versloeg de ene familie Simonse maar kreeg
klop van de andere familie Simonse.
Thijs Heijboer en opa Gerrit wonnen hun poule, en dat vond opa heel
erg leuk (opa, elke dinsdagmiddag is er een 50 + middag, iets voor u
misschien?).
Joury-Stefan-Sander, ze verloren allemaal van oma Simonse maar dat
vonden ze vast niet erg, of toch wel een klein beetje?
Ook de familie Dol kwam voor de lol, verloor en won voor wat het
kon, ook Kevin, John, Omar en Salah hadden het naar hun zin.
Rond de klok van twaalf zat de eerste ronde er op en was het tijd om
een boterham, broodje of tosti te eten, de meesten gingen even buiten
zitten want het was heerlijk weer.
Nadat Ed nieuwe poules had samengesteld kon de tweede ronde
beginnen. De zweeddruppels vlogen in het rond en er werd weer
fanatiek getafeltennist.
Na afloop kreeg iedereen een beker (die Pia en Ed zelf hadden gekocht)
waarop stond: ‘ FAMILIETOURNOOI 2011’, en met die beker in je
hand wist je het zeker, HET WAS EEN GEZELLIGE DAG’
En we hopen dat iedereen het leuk vond, tot volgend jaar!
Groetjes Lowy
pagina 17

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

pagina 18

't Schuivertje

LOTTO

t.t.v. westerzicht

Hieronder de winnaars van de lotto over de periode
week 07 2011 - week 19-2011:
Week
Winnaar
nr
7
Han Houmes
30
8
Arnold van Gorp
17
9
T.T.V. Westerzicht
43
10
Ed Sleijpen
44
11
Martien Bangma
29
12
Tom van Pienbroek
5
13
Hans v/d Haven
42
14
Pia Simonse
35
15
Tom van Pienbroek
3
16
Ferdinand Vangheluwe
6
17
T.T.V. Westerzicht
31
18
Johnny de Rijke
16
19
Pia Simonse
35
Gelukkig zijn er twee mensen bijgekomen.
Er zijn nog steeds nummers vrij.
Voor € 0,50 per week speel je al mee en je steunt de vereniging.

Yvonne
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Weten wat uw
woning waard is?

Theelen&Dellaert Makelaars en Taxateurs
biedt u een vrijblijvende
waardebepaling van uw woning aan.

[T] 0118 430 777
Badhuisstraat 121-127 | 4381 LR Vlissingen
www.tdmakelaars.nl | info@tdmakelaars.nl
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Op 7 mei hebben we weer ons jaarlijks familietoernooi gehad.
Ed was zo als gewoonlijk als eerste in de zaal en nadat hij koffie had
gezet
kon hij beginnen met de indeling.
Diverse leden hadden een neefje of zelfs hun opa meegenomen.
Het was een gezellig toernooi met veel oude bekenden.
Om twaalf uur kregen de meesten spelers trek en de broodjes en tosti’s
vonden gretig aftrek.
Door het mooie weer was er zelfs een buitenterras.
De gezelligheid (voor jong en oud) stond voorop, het winnen was
minder belangrijk.
Liefst 7 spelers waren meegekomen met de familie Simonse.
Ze kunnen zelf wel een familietoernooi organiseren.
Half de middag was het einde aangebroken en een ieder kreeg een
wel zeel leuk bekertje geschonken door Pia en Ed.
We kunnen gerust spreken van een wel zeer geslaagde dag.
Hopelijk weer iets voor volgend jaar.
Yvonnne
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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 Jeffry van Beek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige naam: Jeffry Emilius Leendert
Geboorteplaats: Vlissingen
Geboortedatum: 24-11-1990
Zussen/broers: nee, heerlijk enigskind
Getrouwd/samenwonend: nee
Kinderen ?: nee
Lagere school: Franciscusschool
Als ik later groot ben word ik: Accountant
Opleiding(en): Havo afgerond, nu bezig met
bedrijfseconomie op de HZ
Werk: stage bij Delta (financiën) en in het weekend
werkzaam bij Hotel Westduin in de bediening
Hobby’s: tafeltennis natuurlijk en tennis (goed hè hans)
Vreemde tic: iedereen is gek op zijn eigen manier. Ik weet
het niet, dat weten mijn vrienden beter.
Lekkerste eten: spruitjes met spekblokjes met kip.
Smerigste eten: koolsoorten.
Huisdieren: hagedissen en een schildpad
Mooiste film: musical achtige film, of over jongeren.
Mooiste muziek: après-ski muziek
Mooiste tv programma: een kookprogramma
Daar blijf ik voor thuis !: geen idee
Hekel aan: mensen die zich alles vinden.
Daar kun je mij voor uit bed halen: heerlijk gezellig bij
vrienden zijn of in de kroeg feesten.
Wat snoep/snack je graag: alles zolang het maar ongezond
is. Snoep en snack veel. Kan het toch hebben.
Je favoriete drankje: in het dagelijkse leven thee en in het
uitgaansleven Weizenbier.
Je droomwens: een gelukkig mens te worden
Welk dier zou je graag willen zijn: tijger
Vakantieland: Spanje
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje:
Julian Tjodikromo
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???? Schoonmaken ????
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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
pagina 24

't Schuivertje

HORIZONTAAL

1 ijzeren mondstuk 4 Lagere Techni
sche School (afk.) 7 plaats in Oekraïne
10 vogel 13 vervoermiddel 16 ver
(in samenst.) 17 dierengeluid 18
Mongoolse vorstentitel 20 wig 22
fabeldier 26 terwijl men op weg is
29 langspeelplaat 30 vis 31 groente
32 Egypt. godheid 33 legendarische
Britse koning 35 kreet 37 optisch
hulpmiddel 39 godin van de aarde 41
grondsoort 42 met andere woorden 44
sociale voorziening 45 stommeling 47
ongeidentificeerd vliegend voorwerp 49
kind uit een later huwelijk 51 grondtoon
52 ongeveer 54 zijtakje 55 uit zekere
Belgische stad 57 uitgerekt 60 wedren
door een terrein 62 bedorven 63
mythologisch figuur 65 muziekterm 66
ballingschap 67 sinaasappellikeur 72
stempelmerk 73 alleenzang 74 boom
75 ten aanzien van.
(Oplossing op pagina 26)
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VERTICAAL

1 burgerlijke stand 2 plotseling op
komende gedachte 3 voorzetsel 4
luitenant 5 kledingstuk 6 vreemde
titel 7 medische specialisatie 8 plaats
in Engeland 9 naaktslak 10 gekras
met de nagels 11 deel van Afrika 12
Franse naamloze vennootschap 14
babybroekje 15 bijenhouder 19 metalen
klankbekken 21 eerwaarde 22 bergkam
23 stukje hout 24 gemalin van Zeus 25
stripfiguurtje 27 oude l engtemaat 28
insect 34 gedachtenis 36 indruk naar
buiten 38 communicatiemiddel 40 muze
van de lierpoëzie 43 ongetemd 46 grote
boterbloem 48 Duitse keizer 49 naarstig
50 rangtelwoord bij nul 53 nummer 56
deel van Azië 58 schoolonderzoek 59
gewicht 61 Noord-Europese taal 64
bruto 65 paardenkracht 68 dat is 69
soort grammofoonplaat 70 heilige 71
centrale verwarming

pagina 25

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

Oplossing kruiswoordraadsel
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Wij feliciteren:
JULI
2 Juli
6 Juli
9 Juli
9 Juli
12 Juli
17 Juli
24 Juli
29 Juli
29 Juli

Ton Nuiten
Cedrick Janse
Hans van der Haven
John Net
Harald Schipper
Marin Schipper
Paul Kuijt
Omar Abarkan
Rony Riteco-Liao

AUGUSTUS
4 Augustus
9 Augustus
23 Augustus
27 Augustus
28 Augustus
29 Augustus

Pia Simonse
Thijs Heijboer
Leidy Kroezen
Kevin Vreeke
Guido Ars
Marleen Rottier

SEPTEMBER
5 September Yvonne van
Eenennaam
9 September Meindert van der Heide
11 September Thijs Tange
12 September Dylan Sleijpen
12 September Joop Flamman
15 September Wouter van de Guchte
22 September Marc den Hollander
28 September Floris Oosthoek

Nieuwe leden:
Bert Kraak
Omar Abarkan
Joury Simonse
Collin Bostelaar
Timo Vellekoop

1 februari
1 maart
1 mei
1 mei
1 mei

Opzeggingen:
Brian de Visser
Quinten Oosthoek
Floris Oosthoek
Wouter van de Guchte
Mart-Jan van der Jagt

1 juni
1 juli
1 juli
1 juli
1 augustus

Wij
wensen
iedereen
een
prettige
en fijne
verjaardag
toe!
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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 - 18.00 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
20.00 - 21.00 uur jeugd groep 2
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.00 - 18.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
17.00 - 18.00 uur jeugd groep 1
20.00 - 21.00 uur jeugd groep 2
Vrijdag
13.30 - 15.30 uur het Schelde Loodsen Koor
18.30 - 19.30 uur alle jeugdleden (tijdelijk gestopt)
19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
Zondag
15.00 - 16.00 uur danspaar (Fam. Dane)
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.
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