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VOORZITTER
Ger van Leeuwen
Kievitsprenk 34
4386 DC Vlissingen
Tel. 0118-462930

b

PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Monica Cornelisse
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121

s

voorzitter@ttvwesterzicht.nl

penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burg.Stemerdinglaan119
4388 JX Oost-Souburg
Tel. 0118-471831

secretariaat@ttvwesterzicht.nl

e
t
u
u
r

ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Rinus van Breen
Verl.Bonedijkestraat 332
4383 BD Vlissingen
Tel. 0118-463682
Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen
Tel. 0118-410255
Maurits van Luijk
Zuiderzeestraat 60
4388 GT Oost-Souburg
Tel. 0118-463097

Copij clubblad opsturen naar:

schuivertje@zeelandnet.nl

E-mail adressen:
Rinus van Breen: jovabo@zeelandnet.nl
Maurits van Luijk: mjvanluijk@gmail.com
Leidy Kroezen: lkroezen@zeelandnet.nl

Schriftelijk opzeggen
bij de ledenadministratie
met een opzegtermijn van 3 maanden.
Website van de vereniging:

http://www.ttvwesterzicht.nl/

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

T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Ed Sleijpen
Tel. 0118-478419
Tel. 06 - 24214755
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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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De verbouwing zit er en heel eind op.
We wilden persé de buitengevel bij de dameskleedkamer en boven het
raam naast de deur gereed hebben. Het koste moeite, het weer zat niet
mee, maar het is gelukt. Ook het bord was op tijd klaar.
Zoals jullie hebben kunnen zien moet de buitengevel nog verder in orde
worden gemaakt. Mijn streven is dat de buitengevel uiterlijk 1 oktober
gereed zal zijn.
Verder moeten we de binnenboel nog verder op moeten vrolijken met
posters, schilderijen, prijzenkast, etc., etc.
Tijdens de opening hebben we een donatie gehad van de 50+ groep om
het binnen verder aan te kleden.
Verder nog een donatie voor spiegels e.d.
Jullie zullen zien dat het geld goed zal worden besteed.
Dan de heropening met de burgemeester. Wat deed ze het leuk en
spontaan. Niet zomaar de openingshandeling en dan wegwezen. Neen,
ze nam er rustig de tijd voor en sloeg nog goed een balletje. Ik heb het
haar niet durven vragen: Wilt u lid worden, het zou een aanwinst zijn.
Zo’n heropening. Je denkt er wel twintig keer aan hoe het zou gaan en
wat zou er eventueel mis kunnen gaan.
Regen, veel wind, enz., enz.
Maar nee hoor. Prachtig weer. Mooie bloemen voor de burgemeester en
op de tafels. Dank voor deze inbreng.
Ook de inbreng van ALS met de verloting was groots. Gelukkig heeft
het behoorlijk wat geld opgeleverd.
De bediening liep op rolletjes, de hapje waren heerlijk.
Kortom een happening om op terug te kijken.
Momenteel zijn we weer gestart met het naschools aanbod. Weliswaar
veel minder aanmeldingen als de eerste keer. We moeten maar denken
elke deelnemer is er één.
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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

Je vindt bij ons kwaliteitsproducten voor
alle soorten huisdieren. Van gezonde
voeding tot speeltjes, snacks, manden
en hokken.

DOBEY
Dierenspeciaalzaak
Scherminkelstraat 32
4381 GJ Vlissingen
Tel.: 0118 – 417828
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
10% korting op al uw aankopen!
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Het volgende evenement zal het veertig jarig bestaan van de vereniging
zijn.
De voorbereidingen zijn opgestart en ik vertrouw erop dat ook dit een
feest zal worden.
Dan de voorjaarscompetitie.
Bij de jeugd is Westerzicht 2 kampioen geworden.
Bryan Rijke, Dyani Veira, Douwe Kingma en Hao Guo van harte
gefeliciteerd.
Ook bij de senioren een kampioen. Wederom Westerzicht 2.
Ed Sleijpen, Maurits van Luijk, Hans
Scharpentier, Jeffry van Beek en Adrian
Sinke van harte gefeliciteerd.
Promotie had er mogelijk nog
ingezeten bij het seniorenteam
Westerzicht 3. Zij zijn in de
voorjaarsc ompetitie
tweede in
hun poule geworden en moesten
daardoor een beslissingswedstrijd
spelen.
Deze werd echter verloren met 6-4 en
dus ging de promotie niet door.
Volgende keer beter.
Nu gaan we over een poosje op
vakantie. Kijk op de site www.
ttvwesterzicht.nl wanneer de zaal open
dan wel gesloten zal zijn.
Ik wens een ieder een fijne
en goede vakantie toe.
Ger van Leeuwen.
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Enkele punten uit de bestuursvergadering van 18 april 2014.
Van de NTTB is een mailing ontvangen tot het instellen van de functie
van “arbitragecoördinator” bij verenigingen aangesloten bij de NTTB.
Dit moet iemand zijn die als vraagbak fungeert omtrent kennis van
spelregels, conflictsituaties, het bijstaan van de scheidsrechter etc. Het
bestuur vraagt zich af wat de zwaarte is van deze functie en of dit voor
onze vereniging wel van toepassing is. Er zal nadere informatie worden
ingewonnen alvorens het bestuur verdere stappen onderneemt.
In een verslag van een bijeenkomst met M. Snelders van de NTTB van
4 sept. 2013 m.b.t. de module “Besturen met een visie” wordt melding
gemaakt van het evt. aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dit moet
iemand (m/v) die goed met de situatie van de vereniging bekend is en
zeer goed zijn of haar “klepje” dicht kan houden. Indien wij zelf geen
vertrouwenspersoon kunnen aanleveren, dan kunnen leden bij problemen evt. kontakt opnemen met mw. Inge Schulz, vertrouwenspersoon
bij de NTTB.
Het bestuur beraadt zich hier nog op.
Ook heb ik persoonlijk in deze vergadering aangegeven per april 2015
definitief te willen stoppen met mijn functie van secretaris. Na vele
jaren deze functie te hebben uitgeoefend, is het weer de beurt aan een
ander om deze administratieve taak op te pakken. Wilt u de vereniging
hierbij helpen, neem dan kontakt met mij op voor meer informatie.
Samenvatting ledenvergadering van 26 februari 2014.
Onderstaande besluiten werden met goedkeuring van de aanwezige
leden genomen:
a. notulen ledenvergadering van 24 april 2013;
b. jaarverslag 2013 van de secretaris;
c. financieel verslag 2013 en begroting 2014 van de penningmeester;
d. benoeming Ferdinand Vangheluwe en Marleen Rottier tot leden van
de kascontrolecommissie;
Vervolg op pagina 10
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Heropening zaal
Zo, de heropening van de zaal zit erop. De zaal is nu echt bijna klaar.
Er moeten hier en daar nog wat kleine dingen gedaan worden maar dat
proberen we in ieder geval af te ronden voordat het nieuwe seizoen weer
gaat beginnen.
Wat voor die tijd ook nog moet gebeuren is de inrichting van de
ontmoetingsruimte. Ik ben al een beetje aan het snuffelen voor de
aanschaf van nieuwe tafels en stoelen. Maar wat dat betreft zijn er
zoveel mogelijkheden. Maar ja, ik blijf een Zeeuwse dus ook de kosten
moet ik in de gaten houden.
Ook moet de ontmoetingsruimte nog aangekleed worden met foto’s,
schilderijen, klokken, bekers en andere zaken. Ook hiervoor moeten we
alles even op een rijtje zetten want eenmaal een gaatje ergens geboord is
moeilijk weer weg te halen.
En dan natuurlijk nog de buitengevel vernieuwen. Een klein stukje is
al gedaan en nu de rest nog. Maar ook dat kost nog geld. En geld kan
maar 1x uitgegeven worden dus ook hier moeten we nog even naar de
financiën kijken.
Jubileum
Op 1 oktober bestaat onze vereniging 40 jaar. Dit willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Er is een kleine jubileumcommissie in het
leven geroepen die op 4 juni de eerste bijeenkomst heeft gehad. Houd in
ieder geval de website in de gaten voor nieuws.
Grote Club Actie
Ook dit jaar doen we weer mee met de verkoop van loten van de Grote
Club Actie. Op 13 september 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!
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Nieuwe penningmeester
Inmiddels is Maurits van Luijk ook het bestuur komen versterken. Hij
gaat mijn functie van penningmeester overnemen. Het was de bedoeling
dat hij dit al tijdens de ledenvergadering zou doen maar omdat de
verbouwing van de zaal veel papierwerk met zich meebracht hebben we
afgesproken dat Maurits in de loop van 2014 de taken gaat overnemen.
Zodra de datum definitief bekend is wordt dit natuurlijk aan de leden
gecommuniceerd.
Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl

Vervolg van pagina 8 (van het secretariaat)
e. toetreding van Leidy Kroezen tot het bestuur als alg.bestuurslid;
f. verlenging bestuurstermijn bestuurslid Rinus van Breen tot ledenvergadering 2015;
g. verlenging bestuurstermijn secretaris Jaap Versteeg tot ledenvergadering 2015;
h. aftreden per direct van alg.bestuurslid Martien Bangma.
Verder zal ik in de komende maanden opnieuw kontakt opnemen met
onze vaste zaalhuurders om de bestaande huurkontrakten tot 2015 te
verlengen.
En last but not least, wat hebben we toch een mooi clubgebouw !!! Na
de buitenafwerking is het een clubgebouw om trots op te zijn. Hulde
aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht
e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

De voorjaarscompetitie 2014 is eind april beëindigd. Ook ditmaal was
er weer een kampioensteam. Het 2e team bestaande uit Hans Scharpentier, Ed Sleijpen, Adrian Sinke, Jeffry van Beek en Maurits van Luijk
behaalde het kampioenschap in de 6e klasse, poule B met 74 punten uit
10 duels. Heren, van harte proficiat en succes in de 5e klasse. Binnen
dit team was Jeffry van Beek weer de beste met een 100% score. Jeffry,
ga zo door! Adrian Sinke had al eerder aangegeven niet door te gaan na
deze competitie en van mijn zijde wens ik Adrian dan ook het allerbeste
toe. Adrian, nogmaals bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren en
misschien zien wij jou nog een keer terug.
Helaas kon het 1e team het in de 5e klasse, poule B niet bolwerken en
degradeerde hierdoor naar de 6e klasse. Jammer, maar volgend seizoen
hopelijk meer succes.
Door wat personele problemen binnen dit team was Thijs Berkx bereid
gevonden het team in het laatste gedeelte van de competitie te versterken. Thijs, jammer dat je niet doorgaat maar bij deze nogmaals bedankt
voor jouw inzet.
Het 3e team bereikte in de 7e klasse, poule A een mooie 2e plaats, maar
moest in het promotieduel met De Pingpongers 4 helaas het onderspit
delven waardoor het verblijf in de 7e klasse verlengd werd.
Het 4e team kwam niet verder dan een 5e plaats in de 7e klasse, poule
A.
Voor de najaarscompetitie 2014 dienen de teamlijsten al weer uiterlijk 7
juni ingediend te worden.
Gelukkig kunnen we ditmaal enkele nieuwe krachten verwelkomen.
Een nieuw seniorlid, Frans Brasser, zal het 2e team in de 6e klasse gaan
versterken. Dit ter vervanging van Arnold van Gorp die als algemeen
reserve toegevoegd wordt aan het komende 1e team in de 5e klasse.
Verder is Tom Dol bereid gevonden om plaats te nemen in het 4e team.
De najaarscompetititie begint in de week van 8-13 september en eindigt
in de laatste week van november.
Tevens doe ik een beroep op iedereen die competitie wenst te gaan spepagina 11
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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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len om dit altijd bij de wedstrijdsecretaris te melden. Als laatste wil ik
u nog mededelen, dat ik op de bestuursvergadering van 18 april j.l. heb
aangegeven de functie van wedstrijdsecretaris-senioren na de komende
competitie te willen beëindigen. Na vele jaren (ik weet niets eens meer
hoeveel) wil ik het stokje overdragen aan een ander. Heeft u belangstelling, laat mij het weten.Ik kan u alle informatie geven.
Met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Wedstrijdsecretaris-senioren TTV Westerzicht
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Het zit erop....
Beste tafeltennissers
Het zat al een tijd in mijn hoofd maar ik heb uiteindelijk de knoop
doorgehakt: Na 9 jaar getafeltennist te hebben heb ik besloten te gaan
stoppen bij de club. Dit doordat ik een andere sport ga doen: voetbal. Ik
wilde vroeger al graag voetballen maar niet van gekomen. Mijn drang
werd sinds vorig jaar toch weer sterker en ik merkte dat mijn motivatie
voor tafeltennis minder werd.
Het leuke is dat mijn moeder nu bij de club is gaan tafeltennissen en
mijn batje nu gebruikt.
Ik heb hier ongelofelijk leuke en fijne jaren gehad waar ik met veel
plezier aan kan terug denken. Ook heb ik er goede vrienden aan over
gehouden.
De club ademt een warme sfeer uit en ik voelde me altijd welkom. En
nog steeds.
Natuurlijk zal ik af en toe eens de zaal binnenlopen en even een
babbeltje maken.
Mocht voetballen niks worden, weet ik dat ik bij club kan terugkomen,
want dat is mij al afgelopen weken vaak gezegd!
Bedankt voor alles en wie weet tot snel!
Adrian Sinke
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Zaterdag 22 februari vonden de clubkampioenschappen senioren plaats.
Rond half 1 werden we welkom geheten en de poule indeling opgelezen.
Poule a was een poule met zijn zevenen: Thijs, Hans, Ed, Arnold,
César, Adrian en ikzelf.
Het was een spannende poule met veel verschillende soorten spelletjes.
Ed speelde met zijn nieuwe batje. Voor hem zelf was dat een risico.
Maar Ed kan al heel goed met zijn nieuwe batje overweg en eindigde
keurig op de vierde plaats. Zelf won ik net in 5 sets van Ed.
Het verbaasde mij dat ik van Arnold kon winnen, had het niet verwacht.
Arnold altijd met zijn snelle slagen en nooit wetend waar de bal naar
toe gaat.
Adrian kon lekker mee in de poule, maar de resultaten waren er helaas
niet naar. Hij kwam net iets tekort en werd 7e. Tegen mij leek het wel
of die een black out had. Normaal gesproken zijn we zeer aan elkaar
gewaagd en kennen we elkaars manier van spelen,
César is een echte outsider. Hij kan goed en hard slaan. Hij wist als
enigste van Thijs te winnen. Een hele prestatie. Hij heeft het prima
gedaan en is 6e geworden.
Een andere verbazende overwinning was tegen Hans. Vooral de 2e en
3e set. Ik stond beide sets achter maar wist het op het einde toch nog de
sets te winnen. Zoals Hans zei: ik heb het weg gegeven. Je moet nooit
opgeven en je hebt pas gewonnen als je de sets binnen hebt. Zodoende
werd Hans 3e.
Thijs is de terechte kampioen. Hij wist van iedereen te winnen behalve
van César. Thijs is een sterke en tactische speler. Thijs liet mij de fouten maken en dat was een prima strategie. Ik maakte inderdaad de fouten en verloor hierdoor. Thijs en ik hadden allebei 1 wedstrijd verloren.
Alleen Thijs heeft van mij gewonnen en daardoor kampioen van 2014
geworden. Hij heeft zijn titel goed verdedigd.
Jeffry van Beek
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Dat het zover zou komen had ik niet gedacht. Nu “mag” ik alweer een
stukje schrijven.
De krant haal je er niet mee, zelfs de Scheldebode niet, maar toch leuk
om tussen neus en lippen door te vermelden op feesten en partijen.
In tegenstelling tot vorig jaar was ik ruim op tijd aanwezig en had
achteraf gezien best een half uurtje langer in mijn nest kunnen blijven
liggen, om me al mediterend voor te bereiden op de zware wedstrijden,
die me ongetwijfeld te wachten stonden.
Net als verleden jaar tegen Ed verloor ik weer mijn
eerste partij, nu tegen César.
Dat had niet moeten mogen, maar dat komt ervan
als je altijd gezellig samen een balletje slaat en
denkt dat het bij clubkampioenschappen net zo kan.
César blijkt ineens een vechter te

zijn
tot het
l a a t s t e punt
toe en ik red het met 10-12 in
de vijfde game net niet.
Eigen schuld dikke … Het ergste is nog dat Letty
en ik donderdag a.s. bij Césars schoonouders op
bezoek gaan om na te praten over onze vakantie
op Ternate (eiland in de Noord-Molukken) waar
we stom toevallig in hetzelfde pension logeerden.
Na dat eerste potje mocht ik tellen bij de partij van
César tegen Hans.
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Aanvankelijk leek het erop dat ook Hans eraan ging geloven, maar na
verandering van zijn tactiek in de vierde game (korte services en meer
afwisseling met korte en lange ballen) won hij ook de vijfde game.
Een lesje van een ouwe sluwe vos, waar ik ook mijn voordeel mee heb
gedaan.
Als niet competitiespeler merk ik goed dat mijn wedstrijdmentaliteit
tekort schiet.
Het leukste van ons spelletje vind ik nog steeds verdedigen, hopeloze
ballen nog terugbrengen en zo nu en dan hard meppen.
Na het verloren potje tegen César en het tellen bij Hans was het me
duidelijk: “De knop moet om”.
Van de zes partijtjes nog vijf te gaan tegen achtereenvolgens, Adrian, Jeffry, Ed, Arnold en
Hans.
Kiezen op elkaar, moeilijk serveren en verder
stug zoveel mogelijk alles terug brengen.
Niet echt leuk spelen maar het werkte.
Mijn tegenstanders maakten meer fouten, dan ik
en dan win je dus en dat is wel weer leuk.
Tot slot nog twee opmerkingen:
Rudi, ga volgend jaar aub maar weer
op vakantie tijdens de clubkampioenschappen, dan heb ik mogelijk weer
een kans.
Een flesje wijn i.p.v. een beker
lijkt mij niet verkeerd (samen
op drinken !)
Groet Thijs
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Geachte aanwezigen,
Namens het bestuur heet ik u van harte welkom bij deze heropening
van onze accommodatie.
In het bijzonder heet ik onze burgemeester mw. Demmers van der
Geest welkom en ik ben blij dat u een bijdrage aan deze happening wil
leveren.
Zo’n heropening leent zich uitstekend om waardering uit te spreken
naar mensen en organisaties die deze ingrijpende verbouwing mogelijk
hebben gemaakt.
Om te beginnen: de Nederlandse Tafeltennisbond. Zij hebben, in het
allereerste begin, ons geholpen met het plan, de tekeningen en een
begroting. Dat was de basis en van daaruit zijn we verder gegaan om de
financiën rond te krijgen.
Al snel kom je uit bij de gemeente. Dat wil ik toch ook wel eens
gezegd hebben. Vanaf het begin
is de communicatie helder, snel
en duidelijk geweest. Niet alleen
een aantal voorwaarden op tafel
leggen maar ook een toelichting
geven waar knelpunten zouden
kunnen zitten.
Vervolgens een bijdrage in geld
waar we mee aan de slag konden.
De tweede instantie die ik hier
graag wil noemen is De Stichting
Moerman Promotie Vlissingen
waarvan één van de oprichters
mw. Moerman ruim een week
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geleden is
overleden. Ook
zij reageerden
positief op ons
verzoek om een
bijdrage voor
de renovatie en
stelde een mooi
bedrag beschikbaar.

Dan, om het
financieel rond
te krijgen, waren leningen nodig. Een bedrag geleend bij de Nederlandse Tafeltennisbond tegen een zeer gunstige rente.
Het overige bedrag moest worden
geleend bij de bank. De bank kon
wat aan de hoogte van de rente
doen als er een garantie was.
Dat kon via De Stichting Waarborgfonds Sport.
Die doen dat voor de helft mits de
Gemeente Vlissingen garant zou
staan voor de andere helft. Wederom naar de Gemeente en om een
lang verhaal kort te houden: ook
daar werd positief op gereageerd.
Ook hadden we nog wat spaargeld. Verkregen uit diverse inkomsten maar vooral van de bedrijven
die ons steunen d.m.v. een bord
in de zaal, een advertentie in ons
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clubblad of beiden.
Dan kom je toch nog wat tekort.
Dit was alleen te realiseren door
zelfwerkzaamheid. Er was nogal
wat te doen. Aan die personen is
een bedankje op z’n plaats.
Ik ga geen namen noemen. De
reden daarvan is dat er dan wellicht personen worden vergeten.
Vandaar een andere opsomming.
Bedankt architect, aannemer, slopers, oppermannen, metselaars,
stukadoors, timmerlieden, loodgieters, cv monteurs, elektriciens,
vloerenleggers, tegelaars, schilders, plafondleggers en schoonmakers.

Ook dank aan de leden die spontaan een donatie deden. Zo van: hier
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koop daar maar wat verf van of hier leg dat maar bij de bar of hier enz.
enz.
Zoals jullie kunnen zien is niet de gehele gevel gereed. Dit maken we
af zodra we weer wat hebben gespaard.
Dit gezegd hebbende wil ik graag het woord geven aan onze burgemeester.
Nadat zij e.e.a. heeft gezegd neem ik de microfoon terug en heb ik haar
verzocht de openingshandeling te verrichten door het bord te onthullen.
Na het onthullen van het bord: heb ik uitleg gegeven over de keuze
van de naam: Tafeltenniscentrum Vlissingen.
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De architect heeft deze naam op de tekeningen vermeld en dit hebben
we overgenomen.
Eigenlijk had er moeten staan: Het Tafeltenniscentrum van Vlissingen
en omstreken. Maar dan had het bord te groot geworden.
Hierna heb ik de burgemeester en de overige aanwezigen uitgenodigd
mee naar binnen te gaan om een toost uit te brengen.
Ger van Leeuwen

Veel dank aan bestuur en leden van TTV Westerzicht,

voor de kadobonnen, die inmiddels al goed besteed zijn en die ik mocht
ontvangen voor mijn 35 jarig lidmaatschap van onze vereniging.
Ook wil ik m’n dank, waardering en bewondering uitspreken
aan alle “helden”, die onze zaal
zo fantastisch gerenoveerd hebben.
Aangezien we op de dinsdagmiddag
“gewoon” mochten doorspelen hebben
we van dichtbij meegemaakt hoe dat allemaal in z’n werk ging.
Deze helden waren soms niet meer te herkennen, bestoft, bezweet, behangen met
allerlei beschermingsartikelen, gekleed in
maanpakken, vermagerd!
En elke week konden we de vorderingen
bewonderen die voor zover ik weet zonder
enige wanklank waren uitgevoerd.
Een geweldige ervaring, die ik niet had willen
missen!
Ben trots om lid te zijn van een vereniging waar
dit allemaal mogelijk is.
Leidy Kroezen
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Goed.... moet je weten wie ik ben: één van de nieuwkomers van de
club. Ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen bij de 50+ groep
op dinsdagmiddag en nog nooit eerder getafeltennist (dan alleen een
beetje op de camping). Ja, op zo iemand zit de club écht te wachten....
tenminste dát was wat ik in het begin dacht. Maar hóe anders is de
werkelijkheid bij TTV Westerzicht! Een jaartje spelen, tips en trucs
krijgen (soms hóór ik wat ze zeggen, maar
om het dan uit te voeren.....). Dan komt
de eerste grote verbazing, of ik competitie
wil gaan spelen. Grapje zeker? Maar nee
hoor, ingedeeld in het team bij Pia, Hans en
Ferdinand. Daar gaan we dan, wedstrijd in
Kamperland. Zegt Pia tegen
me “heb je 't al gehoord over
de heropening?” Nee, daar had
ik niks van gehoord. Blijkt dat het
bestuur besloten had 2 goede doelen
aan
de feestelijkheden te plakken. Het ene, materialen
voor de jeugdtraining en het andere.... A.L.S. (Dit
is een ongeneeslijke en onbehandelbare spierziekte
waardoor steeds meer spieren uitvallen. Gemiddeld
leven mensen na de diagnose nog maar ong. 3
jaar) Al sinds ik bekend ben met een
trage variant van deze aandoening ben
ik, samen met een aantal vrijwilligers,
in Zeeland bezig geld bijeen te
krijgen voor onderzoek voor A.L.S.
De verrassing was dus enorm: de
tafeltennisclub viert feest en ALS
Zeeland krijgt een cadeau!?!
Voorzitter Ger maakte het
nog zotter toen hij zei dat we
er dan ook maar een echt feestje
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van moesten maken. Zo gevraagd,
zo gedaan. Toevalligerwijs viel de
heropening op dezelfde dag als de
geplande kennismakingsfietstocht
van ALS on TOUR, een ong.
800 km lange fietstocht door
Nederland om zoveel mogelijk ALSvrijwilligersteams te ontmoeten.
Zodoende kwam precies om
14 uur een clubje fietsers in
zwart shirt met oranje opdruk
na een tochtje van ong. 70
km het voorterrein van TTV
Westerzicht oprijden. Een spontaan
applaus was het hartelijke welkom.
Kort daarop liet de burgemeester
weten dat ze het zo’n warm gebaar vond dat ALS zo’n
prominente plaats had gekregen bij deze festiviteiten.
Ik was het volkomen met haar eens.
Vervolgens kon iedereen naar binnen voor een hapje
en een drankje en een demonstratie van 2 leden (op een
niveau waar je jaloers op kunt zijn...). Al gauw wist men
de weg naar de loterij te vinden...en na een ietwat mislukte
poging kwam men vlot een nieuwe kans wagen. Met
andere woorden, de loterij was een succes, de opbrengst
was.... (staat of op facebook ALSZeeland óf op www.
alszeeland.nl !!)
We kunnen niet anders dan met koeieletters schrijven
ONTZETTEND BEDANKT TTV Westerzicht!!! En ik
persoonlijk voeg er aan toe: ik ben trots dat ik lid ben van deze
club (en tenslotte moet iemand de slechtste speler zijn :) en ik
hoop nog heel lang mee te kunnen spelen.
Jarien Sinke
(meer info over onze activiteiten staan op www.
alszeeland.nl)
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Volledige naam: Monica Cornelisse
Geboorteplaats: Vlissingen
Geboortedatum: 9 april 1968
Zussen/broers: 1 zus
Getrouwd/samenwonend: Getrouwd met Johnny
Kinderen : 2 jongens, Ebi en Gio
Lagere school: Jacob Catsschool te Vlissingen
Als ik later groot ben word ik: ?
Opleiding(en): HBO
Werk: Eigenaar Administratiekantoor en webwinkel
www. Bakvormen.com
Hobby’s: Lezen, werken
Vreemde tic: ?
Lekkerste eten: Stampot andijvie met spekjes
Smerigste eten: Vis
Huisdieren: Mieren
Mooiste film: ?
Mooiste muziek: ?
Mooiste tv programma: CSI en dat soort stuf
Daar blijf ik voor thuis !: om mijn werk af te maken
Hekel aan: ?
Daar kun je mij voor uit bed halen: ?
Wat snoep/snack je graag: Chocolade
Je favoriete drankje: Cola light
Je droomwens: ?
Welk dier zou je graag willen zijn: ?
Vakantieland: Ik ga bijna nooit op vakantie
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje:
Jaap Versteeg
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Wij feliciteren:
JULI
2 Juli
9 Juli
21 Juli
24 Juli
29 Juli

Ton Nuiten
Hans van der Haven
Rick Minnaard
Paul Kuijt
Rony Riteco-Liao

AUGUSTUS
3 Augustus Bert Jellema
4 Augustus Pia Simonse
23 Augustus Leidy Kroezen
23 Augustus Cesar Maldonado
Urbina
29 Augustus Marleen Rottier
SEPTEMBER
1 September Manoj Brunner
5 September Yvonne van
Eenennaam
9 September Meindert van der
Heide
11 September Thijs Tange
12 September Cor Pleijte
14 September Gerard Duvekot
18 September Sjoerd Verkere
24 September Kay Timmerman
26 September Cheyenne Beijer
30 September Susanne Rodemann

Nieuwe leden:
Karel Deutekom
1 maart 2014
Anton van Alebeek 1 april 2014
Susanne Rodeman 1 april 2014
Hendrik Jan Meijer 1 april 2014
Sander van der Weyden1 april 2014
Bert Jellema
1 april 2014
Koos Verton (Donateur)1 april 2014
Frans Brasser
1 mei 2014
Wesley de Ruiter
1 juni 2014
Opzeggingen:
Marijke Kole
31 mei 2014
Adrian Sinke
30 juni 2014
Kevin Vreeke
31 juli 2014
Rachel Stroo 31 augustus 2014
Kay Timmerman31 augustus 2014
Manoj Brunner 31 augustus 2014
Jordi v/d Klundert31 augustus 2014

Wij wensen
iedereen
een prettige
en fijne
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€
84,60 per jaar
(€
7,05 per maand)
Jeugd competitie
€ 120,60 per jaar
(€
10,05 per maand)
Senioren recreatie
€ 111,00 per jaar
(€
9,25 per maand)
Senioren competitie € 156,60 per jaar
(€
13,05 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. €
67,80 per jaar
(€
5,65 per maand)
Stille leden
€
52,80 per jaar
(€
4,40 per maand)
Donateurs
€
10,80 per jaar
(€
0,90 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 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
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
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.
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