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VOORZITTER
Johnny de Rijke
Bob Marleylaan 22
4462 LS Goes
Tel. 0113-232121

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.Stemerdingl.119
4388 JX Oost-Souburg
Tel. 0118-471831

secretariaat@ttvwesterzicht.nl

e

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
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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.

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. 0118-478105

Tel. 0118-478419
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Zo, de zomerstop is weer voorbij en we kunnen weer fris en fruitig aan
het nieuwe seizoen beginnen.
Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad, ook al zijn we
niet echt verwend met het mooie weer.
Door al die regen hebben we helaas ook weer lekkage in de zaal gehad
dus haast is geboden om het dak te vernieuwen.
Iedereen veel plezier en veel succes toegewenst in het nieuwe seizoen.
Johnny de Rijke
Voorzitter
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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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Van het secretariaat
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Op dit moment (24 aug) zijn de kontrakten voor onze vast zaalhuurders
voor het seizoen 2010-2011 in voorbereiding.
Een dezer dagen zullen de kontrakten weer getekend worden.
De vaste zaalhuurders zijn :
Chr.Gymnastiekvereniging D.I.O.S.
Gymclub Nederlandse vrouwenvereniging
Schelde Loodsen Koor
Fam.Dane
Door de afgelopen rustige vakantieperiode heb ik op dit moment geen
verdere mededelingen.
m.v.g.
Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht.
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren

Per 6 september gaat de najaarscompetitie 2010 van start.
Op dit moment (24 aug) ben ik nog druk bezig met de voorbereidingen
hiervoor.
De competitie duurt tot eind november en de eventuele
beslissingswedstrijden zijn op vrijdag 10 december .
Alle informatie kunt u vinden op het infobord naast de achterste
kleedkamer of op onze website www.ttvwesterzicht.nl welke iedere week
up to date wordt bijgehouden.
Aan alle niet-competitiespelers zou ik willen vragen eens na te denken
ook eens op competitienivo een balletje te gaan slaan. Men leert er
veel van om ook eens tegen en met anderen te spelen in een andere
omgeving.
Probeer het eens !! Aanmelden kan bij het hieronder vermelde
mailadres.
Ik wens hierbij iedereen een sportief en plezierig seizoen 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

Snelle service en
eerlijk advies

Gratis thuis bezorgd
en deskundig
ingesteld

Kijk, luister en
beleef onze
theaterruimte

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

!6! %,%#42/

+ANAALSTRAAT  /OST 3OUBURG  
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Van de Penningmeester

Alweer een stukje van de penningmeester? Ja hoor, ik wil jullie graag
nog even een aantal zaken onder de aandacht brengen.
Verhoging contributie
Zoals besproken in de ledenvergadering van 21 april 2010 gaat de
contributie per 1 januari 2011 omhoog. De meeste leden hebben
toestemming gegeven om de contributie te incasseren. Zij hoeven niets
te doen. De verhoging wordt automatisch doorgevoerd.
De paar leden die nog zelf de contributie overmaken moeten dus per
1 januari 2011 het bedrag aanpassen. In dit clubblad staan de nieuwe
bedragen vermeld.
Wijziging bankrekening
We zijn deze zomer definitief overgestapt van ING naar Rabobank. De
rekeningen van de ING zijn inmiddels opgeheven zodat we alleen nog
de rekening van de Rabobank hebben: 1261.14.870.
Een aantal leden maakten nog zelf maandelijks de contributie over.
Bijna allemaal hebben ze nu hun toestemming gegeven om de
contributie te incasseren van hun rekening. Dat scheelt de vereniging
weer flink in kosten. Bedankt hiervoor!
Verhuisd? Geef je nieuwe adres door!
Het komt regelmatig voor dat er leden verhuizen en dan hun nieuwe
adres niet doorgeven. Dit kan natuurlijk niet! Ons ledenbestand moet
altijd up to date zijn. Denk bijvoorbeeld aan ons clubblad. Die wordt
altijd bij de leden thuis bezorgd.
Dus ben je verhuisd? Stuur even een berichtje naar:
penningmeester@ttvwesterzicht.nl.
Monica Cornelisse
Penningmeester(ster)
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SUPER DE BOER
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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T.T.V. WESTERZICHT
Opgericht 1 oktober 1974 Koninklijk goedgekeurd 2 januari 1975

VERHOGING
CONTRIBUTIE
per 1 januari 2011
De nieuwe bedragen per maand zijn:
Jeugd

recreatie

€ 6,55

Jeugd

competitie

€ 9,35

Senioren

recreatie

€ 8,60

Senioren

competitie

€ 12,15

Zeevarenden		

€ 5,25

Stille leden		

€ 4,10

Donateurs		

€ 0,85

Bij de meeste leden wordt de contributie automatisch geïncasseerd.
Zij hoeven dus geen actie te ondernemen. Het bedrag wordt
automatisch aangepast.
De paar leden die nog wel zelf betalen worden verzocht het bedrag aan
te passen!

TTV Westerzicht
Het bestuur
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Hallo allemaal
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Hier weer een kort schrijven van het wedstrijdsecretariaat jeugd en
jeugdtrainer.
De zomervakantie zit er helaas weer op, ik hoop dat hij voor iedereen
naar zijn zin is geweest.
De lessen zijn bij het uitkomen van dit schrijven weer begonnen en zo
ook de competitie en ook zijn de Open Zeeuwse Kampioenschappen
gespeeld op 4 september.
Aan deze laatste doen er 9 spelers mee.
De competitie ziet er als volgt uit:
We spelen met 3 jeugdteams de wedstrijden
Team 1 speelt 3e klasse Junioren poule A met
Dylan Sleijpen, Julian Flamman, Ruud Wisse, Bréam Schipper en Brian
de Visser
Team 2 speelt 4e klasse Junioren poule A met
Bram Huissen, Danny Verberkmoes en Julian Tjodikromo
Team 3 speelt 4e klasse Aspiranten poule A met
Mart-Jan v/d Jagt, Thijs Tange, Harald Schipper en Jordan Blok
Ik wil alvast weer de ouders bedanken voor het rijden naar de
uitwedstrijden en ik hoop dat ik bij de thuiswedstrijden weer wat
ouders kan begroeten die naar hun pupil komen kijken.
Alles is ook te lezen op de site www.ttvwesterzicht.nl waar de standen
en dergelijke allemaal bijgewerkt worden.
Dit was het voorlopig weer, ik wens iedereen weer veel
tafeltennisplezier toe en veel succes met de wedstrijden.
Ed Sleijpen,
jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd
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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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Stadswandeling TTV 2010-Vlissingen
Zondag 30 Mei 2010

Verzamelen bij het muZEEum te Vlissingen
Zondagochtend was het weer zover, op aanvraag van enkele leden
organiseerde Hans van der Have weer een stadswandeling voor de
tafeltennisvereniging. Rond half 11 was iedereen weer zo’n beetje
aanwezig en Hans stond natuurlijk ons al op te wachten gewapend
met zijn “Rode Map”. Gelukkig was het droog want de voorspellingen
waren niet erg rooskleurig voor deze dag. De groep was
dit keer niet te groot,
zodat de gids door
allen goed te horen
en te verstaan was.
De start was weer bij
het muZEEum op de
Nieuwendijk. Deze
keer gingen we via
een steegje richting de
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Nieuwstraat. Op het hoekje nog net op de Nieuwendijk zagen we nog
enige metalen enveloppen die aan de voorgevel zaten van het hoekhuis.
Deze enveloppen zaten daar om de briefwisseling tussen Betje Wolf en
Aagje Deken uit te beelden.
Via de Lombardstraat (een steegje) kwamen we in de Nieuwstraat.
Hierna ging het richting Bellamypark. Halverwege kwamen we bij
het huis waar Michiel de Ruyter had gewoond. Een buurman naast het

huis kwam eens horen of het verhaal van “onze stadsgids” een beetje
klopte. Waarschijnlijk wel want na enkele minuten ging hij met een
goedkeurende blik weer naar binnen.
Daarna via het straatje “achter de kerk” richting de oude markt, waar
we bij het “steegje van Frans” (Branderijsteeg) constanteerden dat
die inmiddels was afgesloten door een poort, vanwege de overlast.
Gelukkig
hadden wij deze
vorige keer al
bezichtigd en
toen was hij nog
gewoon open.
Het begon wat
te miezeren,
gelukkig konden
we in de luwte
van de St.
Jakobskerk even
schuilen.
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Hier kwam nog even het verhaal naar boven dat
Michiel de Ruyter als jongetje de toren had
beklommen (in die periode stond de toren in de
steigers vanwege onderhoudswerkzaamheden)
en Michiel zou daarboven in de toren de zee
hebben gezien en zo zou zijn interesse in de
scheepsvaart zijn gewekt.
Gelukkig was de bui weer snel voorbij
en gingen we via de achterzijde
van de HEMA, waarbij we in de
spiegeling van de ramen meermalen

t.t.v. westerzicht

de Sint Jakobstoren konden
aanschouwen.
Daarna gingen we via de
spuistraat en de Lange Zelke
richting het zeemanserve.
Het zeemanserve heet
eigenlijk Cornelia Quackshofje
(genoemd naar de oprichtster
in 1643), maar als je die naam noemt
als je de weg vraagt zullen de meeste
mensen de schouders ophalen.
Cornelia Quack was een vrouw die dit
hofje heeft gesticht voor de weduwen
van vissers en zeelui. Het hofje is
tegenwoordig geheel uit de omgeving
vrijgemaakt en als je binnen in het hofje komt waan je je dan ook in
een geheel andere
omgeving.
Hierna liepen we
via de Bussestraat
naar de Spuistraat.
Hans ontdekte nog
een “Fles” op een
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torentje naast het
zeemanserve.
Eerst dachtte we
dat het torentje een
toiletgebouw was, maar
na een verklaring van
een bewoner bleek dat
het om een berging
ging.
Het
begon
weer te regenen, gelukkig was er ter hoogte van de
Kijkshop een overkapping zodat Hans ons droog te
woord kon staan.
Aan de
overzijde
hadden
we een
prachtig
zicht op
de onlangs
gereno–
veerde Belgische loodshuizen Villa Blanche, Villa
Yvonne, Villa Louise, Villa Mario
vernoemd naar de kinderen van de
Belgische
loodsen
die er in
het begin
van de
vorige eeuw
woonden. Na
een historie als
Hotel Bos en
een jarenlange
leegstand en
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verpaupering zijn de huizen momenteel na een grondige renovatie
weer in gebruik als hotel en appartement (Bed by the sea) en normale
bewoning (de 2 rechtse woningen) .
We vervolgden onze weg via de
Molenstraat en de Bakkersgang
naar de Slijkstraat. Daar waren al
veel huizen gesloopt en er stonden
veel hekken. We liepen verder
naar de Hellebardierstraat waar
we weer veel mooie gevels zagen.
In een van die karakteristieke
panden zat het archief van de
gemeente. We werden ook nog verwelkomt door een jong koolmeesje.
Lowy probeerde nog of hij op zijn vinger wilde zitten, maar dat was
net te hoog gegrepen. Omdat het aardig begon door te regenen en er
sommige al wat aan
het verkleumen waren
liepen we snel naar
het Bellamypark, daar
stonden we nog wat
beschut en bekeken
we de gevels van het
oude Museum en de
reptielenzoo. Tevens
zagen we nog een
gedenksteen in het
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wegdek, dat bleek de plek
waar vroeger de galg had
gestaan.
Daarna nog even richting
het hofje de Pauw, waar de
uitspraak de pastoor komt
voorbij(als het gesprek even
stilvalt) vandaan komt.
Hierna gingen we snel
richting Marco’s “Bagels en
Beans” waar de koffie, chocolademelk en een broodje op ons wachtte.
Ook deze keer was het weer een leuke en leerzame stadswandeling,
zelfs als “rasechte” Vlissinger hoor je toch weer nieuwe dingen.
Hans alweer bedankt!!!
Groeten van Paul & Ingrid
Hieronder: de gelopen route.

pagina 20

't Schuivertje

LOTTO

t.t.v. westerzicht

Hieronder de winnaars van de lotto over de periode week 18 t/m 33:
Week Winnaar
nr
19
Frits de Rijke
11
20
Ger van Leeuwen
26
21
Tom van Pienbroek
3
22
T.T.V. Westerzicht
43
23
Ferdinand Vangheluwe
14
24
Joke Scharpentier
15
25
Tom van Pienbroek
5
26
T.T.V. Westerzicht
32
27
Ger van Leeuwen
26
28
Lowy Simonse
38
29
Joke Scharpentier
15
30
Ferdinand Vangheluwe
6
31
Arnold van Gorp
17
32
Ferdinand Vangheluwe
14
33
Arnold van Gorp
7
Er zijn nog steeds nummers vrij.
Voor € 6,-- speel je al een heel
kwartaal mee en je steunt de
vereniging.
Yvonne van
Eenennaam
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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 ………….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Volledige naam: Guido Ars
Geboorteplaats: Vlissingen
Geboortedatum: 28-08-1991
Zussen/broers: 1 broer Thierry
Getrouwd/samenwonend: Nee
Kinderen ?: Nee
Lagere school: de Vlieger
Als ik later groot ben word ik: Programmeur denk ik
Opleiding(en): Vmbo-t Economie
Werk: Niks
Hobby’s: Tafeltennis, gamen, plezier hebben
Vreemde tic: meerdere keren iets controleren of ik bv
geld mee heb enz
Lekkerste eten: Rollade
Smerigste eten: Zuurkool
Huisdieren: 1 kat Floortje
Mooiste film: Troy
Mooiste muziek: Electro/dubstep
Mooiste tv programma: 24
Daar blijf ik voor thuis !: Lich King Heroic
Hekel aan: Rotzooi
Daar kun je mij voor uit bed halen: Een goeie film of
eten
Wat snoep/snack je graag: Chocolade nootjes, Tucjes,
drop
Je favoriete drankje: Appelsap
Je droomwens: Rijk worden
Welk dier zou je graag willen zijn: Adelaar
Vakantieland: Frankrijk
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Dylan
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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
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HORIZONTAAL
1 oningevuld 6 wielrijdersorganisatie
10 houding van een ruiter 13 plaats
in Israel 14 tweedelig badpak 16 niet
voltooid 17 lekkernij 18 afwisselende
theatervoorstelling 20 plaats in Belgisch
Limburg 22 vleesvervanger 23 vinnige
Map 25 insnijding 27 Amerikaanse
schrijver 28 dierengeluid 29 een zekere 31
Europeaan 32 afschuw 34 tweede gewas
37 bijbelse koning 38 lichte slag 39 gravin
van Holland 40 vanaf 41 bestuurster van
een vliegtuig 46 gebakken vloertegel 49
bedrog 50 oude inhoudsmaat 52 familielid
53 alsmede 54 sierplant 56 bosgod 58
klimop 61 chic feest 63 met aderen 65 deel
van het been 66 liedje 68 bij voorkeur 70
mythologisch figuur 72 niet meer aanwezig
73 vreemde munt 74 geestelijke.
(Oplossing op pagina 26)

t.t.v. westerzicht

VERTICAAL
1 muziekinstrument 2 Chinese maat 3
uitlaat 4 deel van een wiel 5 Japanse
gordel 6 bedrijf van een t oneelstuk 7
ontkenning 8 waarnemer 9 jong dier 10
met veel zon 11 berouw 12 technische
academie (afk.) 13 zwaar karwei 15 van
zekere houtsoort 19 deel van een krant 21
bouwland 22 insect 24 tin 26 grassoort 27
inspanning 30 inheemse ziekte 32 plant 33
onvoltooid tegenwoordige tijd (afk.) 35
lokspijs 36 ouderwetse japon 42 Engelse
voetbalcompetitie 43 hulpverlening 44
knaagdier 45 bijbelse figuur 47 voegwoord
48 vlaktemaat 51 voltooid 55 oude
lengtemaat 57 Europese voetbalbond 59
helder en schoon 60 zuiver, onvermengd

62 hoge berg 64 desktop publishing 65
schraal 67 eerwaarde 69 dierengeluid 71
schoolonderzoek.
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VANAF NU!!

Elke dinsdagmiddag
50+ tafeltennis
van 13.00 tot 16.00 uur

Oplossing kruiswoordraadsel
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Wij feliciteren:
OKTOBER

DECEMBER

10 Oktober		 Maurits van Luijk
13 Oktober		 Ruud Wisse
20 Oktober		 Tom van Pienbroek
20 Oktober		 Lowy Simonse
24 Oktober		 Mart Sytema
28 Oktober		 Julian Flamman

1 December		 Julian Tjodikromo
11 December		 Martin Poortvliet
12 December		 Adrian Sinke
21 December		 Mart-jan v/d Jagt
22 December		 Patrick Wagenaar
26 December		 Peter Cappon
26 December		 Anton Belfroid
27 December		 Piet Cevaal

NOVEMBER
2 November		 Bram Huissen
6 November		 Arnold van Gorp
6 November		 Guido Scharpentier
10 November		 Thijs Berkx
13 November		 Marco Heijboer
15 November		 Joshua Willems
16 November		 Rinus van Breen
19 November		 Frans Daniels
20 November		 Richard Trimpe
24 November		 Jeffry van Beek

Nieuwe leden:
Er zijn geen nieuwe leden
aangemeld.
Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten.
Dit zijn:
Jason Net
31 augustus
Mart Sytema
31 augustus
Leonard Wielemaker30 september

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
19.00 - 20.00 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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