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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
t

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

u

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

u

Copij clubblad opsturen naar:

r

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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Hier alweer het laatste schuivertje van het jaar en ook het laatste
schuivertje op deze manier want als bestuur hebben we besloten om het
schuivertje voortaan digitaal te gaan verzenden. Dit om de kosten te
drukken en om het gemak en je moet tenslotte ook met je tijd meegaan.
Na een ingelaste ledenvergadering die helaas iets uit de hand liep is de
jeugd het nieuwe seizoen begonnen in de nieuwe oranje shirts welke
zijn gesponsord door Berend ten Hove adviseur onroerende zaken en
Autocentrum Zeeland waarvoor dank.
Bij de senioren was men nog niet allemaal even enthousiast om ook een
nieuw oranje shirt aan te schaffen zodat het kan gebeuren dat het ene
team in het blauw speelt en het andere in oranje.
Verder is er tijdens de vergadering gesproken over een eventuele
verhuizing naar een nieuw te bouwen accommodatie voor
scholengemeenschap CSW in de wijk Bossenburg.
Deze zaal gaan we als alles doorgaat dan huren maar krijgen wel een
eigen ruimte voor een kantine en een opslagruimte voor onze tafels.
Naar mijn idee is dit een ideale oplossing mits de huurkosten op te
brengen zijn maar daar zijn we over in bespreking.
Als alles door kan gaan zullen we weer een extra ledenvergadering
houden om dit te bespreken en om met alle leden te stemmen over een
eventuele verhuizing.
Het pepernotentoernooi is ook al weer geweest en het was zoals
gewoonlijk een groot succes met veel lekkers voor de jeugdleden (dank
voor de medewerking van de organisatoren en de bardienst).
Het nachttoernooi zal plaatsvinden op 16 december waar ik helaas weer
niet aanwezig kan zijn dus aan alle deelnemers veel plezier toegewenst
(en ook hier dank voor de organisatoren en de bardienst).
De competitie is ook weer ten einde en er zijn dit keer helaas geen
kampioenen te noteren maar goed ik hoop dat iedereen er wel een
beetje plezier aan heeft beleefd.
Op woensdag 4 januari hebben we de nieuwjaarsreceptie en ik hoop
daar iedereen weer te verwelkomen voor een overheerlijk hapje en
drankje.
Tot slot iedereen fijne feestdagen toegewenst.
Johhny de Rijke
pagina 3

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

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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Het bestuur heeft op de extra ledenvergadering van 5 oktober j.l. ondermeer besloten een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van nieuwe
oranjekleurige shirts voor alle seniorleden en dan in eerste instantie voor
de competitiedeelnemers.
Deze shirts -zoals ook al in gebruik bij de jeugdspelers- zijn van een
betere kwaliteit dan de huidige blauwe shirts .
Het door mij uitgevoerde onderzoek heeft wisselende resultaten opgeleverd.
Het 1e team is erg verdeeld waarbij een 2-tal teamleden hebben aangegeven vooralsnog geen behoefte te hebben aan een nieuw shirt.
Bij het 2e team is door vrijwel alle teamleden gelukkig wel positief gereageerd.
Van het 3e team heb ik nog niet van elk teamlid een reactie ontvangen,maar
dit team is op zoek naar een eigen sponsor. Binnen niet al te lange tijd zal
ook hier een beslissing moeten vallen om wel of niet nieuwe shirts aan te
schaffen met of zonder eigen sponsor.
Het bestuur zal op de bestuursvergadering van 23 november de situatie
bespreken.
U wordt op de hoogte gehouden.
met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Secretaris TTV Westerzicht
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Van het wedstrijdsecretariaat Senioren

Op dit moment (16 november) is de najaarscompetitie al weer bijna afgelopen met nog twee competitierondes voor de boeg.
De standen zijn erg wisselend.
Het 1e team staat nu op de 5e plaats en zal nog flink aan de bak moeten
om degradatie naar de 5e klasse te voorkomen.
Het 2e team staat echter op plaats 2 kort achter Kapelle 3 en kan dus nog
meedoen voor promotie naar de 5e klasse.
Het 3e team staat in de 7e klasse A thans op een redelijk vaste 3e plaats
waarbij een kampioenschap geen optie meer is.
Het voordeel van wat grotere teams is in deze competitie duidelijk aangetoond. Er waren vrijwel geen invalbeurten nodig en ook werden er geen
wedstrijden op ons verzoek verzet naar een andere datum. Tevens kon
men in een wat meer wisselende samenstelling spelen. Ook het aantal
boetes was zeer beperkt.
Gisteren heb ik van de competitieleider-senioren bericht ontvangen,dat
inschrijving van de teams voor de voorjaarscompetitie 2012 al weer
mogelijk is tot 11 december.
Deze competitie begint op 23 januari en eindigt op 21 april 2012.
In deze competitie zullen Karim Bouzian en Adrian Sinke helaas niet
meer meedoen, maar Robin van der Haven is gelukkig weer wel beschikbaar.
met vriendelijke groet,
Jaap Versteeg
Wedstrijdsecretaris-senioren
TTV Westerzicht
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AH Sponsoractie
Afgelopen dinsdag 22 november was er een slotbijeenkomst bij Albert
Heijn XL in Vlissingen waar de uitslag van deze actie bekend werd
gemaakt. Jaap en ik zijn daar naar toe gegaan. De actie was een groot
succes geworden en er werd ongeveer € 11.000,00 uitgedeeld door AH.
De cheques werden in willekeurige volgorde uitgedeeld en de eerste
begon al met een bedrag van € 1.508,80 (hockey). Het werd voor ons
spannend omdat de bedragen allemaal hoger waren dan € 700,00. Wat
zou ons bedrag worden? Toen ik, als penningmeester, naar voren werd
geroepen was het toch wel spannend. Ik kreeg de cheque overhandigd
met een bedrag van…….. € 802,60. Een geweldig bedrag voor onze
club! Dus iedereen die meegeholpen heeft om dit bedrag op te halen,
hartelijk bedankt!
Het hoogste bedrag werd opgehaald door GPC (voetbal) met een
bedrag van € 1.857,20. Wij haalden het 7e bedrag op (van de tien) wat
dus echt niet slecht is.
AH gaat zich beraden over een eventueel vervolg voor volgend jaar.
Grote Clubactie
Op 24 november heeft de trekking van de Grote Clubactie plaats
gevonden. Zover als ik heb kunnen zien zijn er volgens mij geen grote
prijzen gevallen via onze vereniging.
Onze vereniging heeft dit jaar een record van 200 loten verkocht
waarvan 190 door onze jeugdleden. Zij waren dit jaar extra
gemotiveerd om loten te verkopen in verband met de aanschaf van de
nieuwe shirts. Dus iedereen hartelijk bedankt! En natuurlijk ook de
jeugdtrainers bedankt, zij stimuleerden de jeugdleden om goed hun best
te doen.
Rabobank Clubkas Campagne
Ook in 2012 zal de Rabobank deze actie weer houden. Ik wil jullie
alvast op de hoogte stellen zodat jullie eventueel al lid kunnen worden
bij de Rabobank. Wat is ook alweer de bedoeling? Iedereen die een
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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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rekening heeft bij de Rabobank kan lid worden. Dit lidmaatschap kost
niets maar levert wel een heleboel voordelen op (kortingboekjes ed).
Als je lid bent van de Rabobank kun je tijdens deze actie stemmen op
verenigingen, waaronder onze vereniging. Afhankelijk van het aantal
stemmen kun je een leuk bedrag binnen halen. In 2011 hadden wij
€ 164,33 opgehaald. Dit moeten we toch kunnen overtreffen in 2012?
Dus ben je klant bij de Rabobank en je bent nog geen lid? Wordt snel
lid via www.rabobank.nl of vraag het bij je bankkantoor.
Lotto
Helaas hebben we moeten besluiten om te stoppen met de lotto. Er
waren te weinig leden die nog meededen. De werkzaamheden wogen
niet meer op tegen de opbrengsten. Op dit moment van schrijven wordt
er geïnventariseerd of er nog deelnemers geld terug krijgen of nog
moeten betalen. Iedereen wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Declaraties
In verband met het naderende einde van het jaar wil ik iedereen vragen
om zijn declaratie op tijd in te dienen (vóór 20 december). Dan kan ik
alles op tijd uitbetalen.
Monica Cornelisse
email: penningmeester@ttvwesterzicht.nl
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Nog even ter afsluiting van het jaar 2011 een schrijven in dit
schuivertje van mijn kant.
Allereerst even over de jeugdcompetitie, die als dit schuivertje uitkomt
inmiddels is afgelopen.
Terwijl ik dit zit te schrijven moeten ze nog 2 wedstrijden spelen en
zijn de standen als volgt:
Team 1 6e plaats, team 2 3e plaats en team 3 3e plaats.
Kampioenschappen zitten er dit jaar waarschijnlijk niet in maar dat is
ook helemaal niet erg, als iedereen maar veel plezier heeft gehad en
zijn best heeft gedaan dan is het al goed.
Ook als dit schuivertje uitkomt hebben we voor de jeugd het
pepernotentoernooi gespeeld op 29 november, foto’s zijn weer op de
site te bewonderen.
Ter afsluiting van het jaar 2011 wordt er op 16 december het
nachttoernooi gespeeld, dit is voor alle leden toegankelijk en ook de
foto’s hiervan zijn weer op de site te zien.
Zo zullen we langzaam het jaar 2012 inrollen en dan begint eind januari
weer de nieuwe competitie voor de jeugd en waarschijnlijk zullen er
dan nog 2 teams mee spelen.
Maar eerst zijn er de clubkampioenschappen 2012 te spelen en wel
op zaterdag 14 januari voor alle jeugdleden om 9 u (voor de senior
recreanten op woensdag11 januari 2012 om 19 u en de senioren
competitiespelers op zaterdag 14 januari 2012 om 12 u) waar er voor
de nr. 1 en nr. 2 in elke poule een beker is te winnen. Inschrijven
voor dit toernooi kan op het prikbord in de zaal op de desbetreffende
inschrijfformulieren. Nog even terug naar 2011, er was weer een
verzoek geweest aan alle jeugdleden om mee te doen om loten te
verkopen voor de Grote Clubactie. Er zijn door veel jeugdleden maar
liefst 190 loten verkocht wat een enorme prestatie te noemen is en
Bram Huissen heeft de meeste loten verkocht, maar liefst 32 stuks.
Zo volgens mij heb ik nu alles wel behandeld wat betreft alle
jeugdzaken van 2011 en begin 2012 en rest mij dan iedereen hele fijne
feestdagen toe te wensen en een heel sportief 2012 te wensen.
Ed Sleijpen, jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie
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Een gezellige avond zou het worden werd er door Yvonne, onze bardame van de vereniging gezegd, toen ze vroeg of ik ook naar de BBQ
wilde komen.
En voor de kosten hoef je het niet te laten, 10 euro per persoon.
Gelukkig was ik vrij en hoefde ik geen nachtdienst te draaien en had
eigenlijk ook wel zin in een BBQ.
Er hadden zich in totaal 38 mensen ingeschreven voor deze avond wat
best een behoorlijk aantal is.
Aan Yvonne nu de taak om het waar te maken voor die 10 euro per
persoon.
Gelukkig heeft zij connecties bij de voetbalvereniging van Arnemuiden
en zodoende kwam ze uit bij de slager van de EMTE van Arnemuiden.
Ze heeft goed moeten onderhandel, ja laat dat maar aan Yvonne over en
heeft een mooie deal kunnen maken met de slager om de prijs van de
pakketten laag te houden, inclusief het gebruik van 2 grote BBQ-es.
Ik moet zeggen, het vlees was gewoonweg perfect, zag er keurig netjes
uit en was prima van smaak. Ook de hoeveelheid vlees wat er per
persoon in het pakket zat was enorm.
Nu nog de overige etenswaren/bijzaken zoals salades, sausjes,
stokbrood enz. en dan in een totaalbedrag van 10 euro per persoon
inclusief het vlees te passen.
Laat dit ook maar aan Yvonne over al heb ik haar in de Sligro wel wat
moeten bijsturen hierin want anders was er nog voor een heel weeshuis
overgebleven aan het eind van de avond.
S’middags hebben Joke, Yvonne en ondergetekende de zaal in orde
gemaakt zodat de BBQ s’avonds van start kon gaan.
Ook dankzij Anton konden we gebruik maken van een oranje partytent, zodat, mochten de weergoden ons minder gestemd zijn de BBQ
gewoon doorgang kon blijven houden.
Dit was jammer genoeg wel nodig want het heeft toch nog een paar
keer geregend en nu kon iedereen droog staan tijden het bakken.
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Rond 17 u druppelde een ieder een beetje binnen en om goed 18 u kon
het eetfestijn van start want ik had de BBQ al gloeiend gemaakt in de
tussentijd.
Het was een drukte van jewelste onder de tent en de vlammen vlogen
bijna tot aan het dak.
Er werd gedraaid en gekeerd, even gewacht en weer draaien en keren
enz., enz., enz.
Het vlees werd bij de één goed doorbakken, bij de ander weer wat
lichter van kleur.
1 jeugdlid, ik zal zijn naam hier niet noemen maar ik bedoel Thijs
Heijboer, die wist een hamburger toch wel zeer zwart te krijgen, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Ook werd er volop van de salades, stokbrood en satésaus gegeten.
Iedereen had het er maar druk mee en kon in zijn eigen tempo zijn
maaltijd bereiden.
Langzamerhand werd het was rustiger onder de tent want iedereen
begon toch aardig vol te raken van al de heerlijke eten.
Maar er moest nog wel ruimte overblijven voor een toetje.
Dit was heerlijk chocolade ijs en boerenroom ijs met voor de liefhebber
wat slagroom.
Als afsluiter voor de liefhebber een bakje koffie of een bakje thee en zo
kwam er een einde aan deze gezellige avond.
De plakkers hebben nog even hun handen uit de mouw gestoken om
alle tafels, stoelen enz. op te ruimen en binnen 15 minuten was de zaal
weer leeg.
Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor het opeten van al dat lekkers
en natuurlijk van hun gezellige aanwezigheid maar in het bijzonder
Yvonne voor het regelen van deze prima BBQ.
Dit is voor herhaling vatbaar en mits ik vrij ben, ben ik zeker weer van
de partij de volgende keer.
Op deze avond heb ik natuurlijk ook wat foto’s gemaakt en die zijn te
bekijken in het fotoalbum op de site van onze vereniging
www.ttvwesterzicht.nl
Groetjes van Ed Sleijpen
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Clubkampioenschappen 2012
Recreanten

11 januari om 19.00 u

Jeugd

14 januari om 09.00 u

Senioren

14 januari om 12.00 u

(senioren)

Inschrijven op inschrijfformulieren
op het prikbord in de zaal
Recreanten, senioren en jeugd op desbetreffend formulier aub
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LOTTO

M.i.v. oktober ben ik gestopt met de Lotto. Omdat het veel tijd en
energie kostte en de opbrengst niet meer (lees weinig deelnemers)
relevant was is dit een van de redenen dat ik gestopt ben.
Ook het steeds moeten vragen om de deelname te betalen vond ik niet
zo leuk. Wel jammer want de T.T.V mist hierdoor toch weer inkomsten.
Ik verzoek een ieder die het derde kwartaal nog moet betalen dit
z.sp.m. op de woensdagavond te doen. Prijswinnaars van het derde
kwartaal zal ik op de woensdagavond betalen.
Prijswinnaars week 20 t/m 39:
Week
Naam
20
Frits de Rijke
21
T.T.V. Westerzicht
22
T.T.V. Westerzicht
23
T.T.V. Westerzicht
24
T.T.V. Westerzicht
25
T.T.V. Westerzicht
26
Arnold van Gorp
27
Anton Belfroid
28
T.T.V. Westerzicht
29
Paul Kuyt
30
T.T.V. Westerzicht
31
T.T.V. Westerzicht
32
Tom van Pienbroek
33
T.T.V. Westerzicht
34
Joke Scharpentier
35
T.T.V. Westerzicht
36
T.T.V. Westerzicht
37
T.T.V. Westerzicht
38
T.T.V. Westerzicht
39
Ger van Leeuwen

Nr
11
10
32
19
24
23
7
9
39
2
36
31
5
32
15
10
28
19
18
26

Groeten
Yvonne van Eenennaam
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Zoals jullie wel al gehoord of gelezen hebben gaan we met het
schuivertje ook het digitale tijdperk in. Dit betekent dat dit schuivertje
het allerlaatste schuivertje op papier zal zijn!
Vanaf 2012 zal het schuivertje via de email verzonden worden naar alle
leden. Niet alleen het schuivertje maar ook bijvoorbeeld uitnodigingen
voor vergaderingen en andere nieuwsbrieven zullen digitaal verstuurd
worden.
Waarom zult u zich misschien afvragen? Vooral kostenbesparend maar
ook om meer in te kunnen spelen op de actualiteit van de dag.
Dit betekent natuurlijk ook dat alle emailadressen up to date moeten
zijn. Is je emailadres pas gewijzigd of gaat dit wijzigen geef dit dan zo
snel mogelijk door aan de ledenadministratie:
penningmeester@ttvwesterzicht.nl.
Ben je (nog) niet in het bezit van internet en/of email neem dan even
contact op met Monica (de penningmeester) dan zullen we een regeling
treffen.
Het bestuur

AGENDA 2011/2012
29 november
16 december
4 januari
11 januari
14 januari (morgen)
14 januari (middag)

Pepernotentoernooi
Nachttoernooi
Nieuwjaarsreceptie
Clubkampioenschappen Recreanten
Clubkampioenschappen Jeugd
Clubkampioenschappen Senioren

Noteer deze data alvast in je agenda of op de kalender.
Dan kun je ze niet vergeten!
Monica Cornelisse
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Zoals jullie elders in het clubblad hebben gelezen, is dit het laatste
clubblad.
Het bestuur heeft besloten dat het maken van een papieren clubblad te
duur is en daarom niet meer te laten drukken.
In het vervolg zal de informatie welke voor de leden van belang
is, digitaal aan jou worden toegestuurd. Dit is sneller, kostenloos,
gemakkelijker te versturen en gemakkelijk te lezen.
Ik, Arnold van Gorp, heb het clubblad samen met Lowy Simonse zo'n
14 jaar gedaan en nemen daarom nu afscheid als clubbladmakers.
Het bestuur heeft middels een E-mailtje laten weten niet meer van onze
diensten gebruik te maken.
Vergeet niet om na te vragen of jouw E-mailadres bij de
ledenadministratie bekend is, anders kan het gebeuren dat het volgende
”clubblaadje” niet bij jou op de ”digitale mat” valt.
Dit is gemakkelijk te doen, stuur een E-mailtje met je naam en
adres en vermelding ”aanmelding clubblad”
naar de ledenadministratie:
penningmeester@
ttvwesterzicht.nl, die kan
dan kijken of het in het
leden-E-mailbestand
zit.
Arnold van Gorp
Redactie 't Schuivertje
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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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Spaar geld voor TTV Westerzicht
Deze actie is inmiddels afgelopen
en we hebben een bedrag ontvangen van

2 802,60!
Hierbij willen wij Albert Heijn
hartelijk bedanken voor deze actie
en hun sponsoring aan onze vereniging.
Albert Heijn Vlissingen
Gildeweg 6
Aagje Dekenstraat 16
Gewoon bij
Albert Heijn
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Voor als u geen bulten op wilt lopen!

Particulieren Opgelet!

Speciaal voor de in Zeeland wonende mensen
hebben wij een “Gezinspakket ” ontwikkeld;
een pakket dat speciaal is afgestemd op uw
wensen en behoeften.
Met daarin de mogelijkheid om zelf te bepalen wat u wenst te verzekeren,
zoals onder andere inboedel,woonhuis, aansprakelijkheid,
rechtsbijstand, auto, reis en annuleringsverzekering.
Voordelen:

* pakket met een vaste lage premie per maand
* geen termijntoeslagen
* zelf premie te berekenen via onze website (www.sasassurantien.nl)
Benieuwd wat voor u de premies zullen zijn?
Bel voor meer informatie naar 0118-413111, of vul onderstaande bon in.
=========================================================
Naam:……………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………….
Postcode + Plaats: .………………………………………………………………
Tel.nr: ………………………………e-mail: …………………………………….
Beroep en activiteiten: ……………………………………………………………
Vaste Lasten (zakelijk en privé)……………………Ik wil graag informatie over:
Pakketpolis,Vaste lastenverzekering,anders,nl:………………………….
*Sas.Assurantiën bv.*Antwoordnummer 67*4380 VB* Vlissingen*

info@sasassurantien.nl

P.S. Bij het afsluiten van een pakketpolis ontvangt u gratis een leuke attentie!
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De Biografie van Julian Flamman
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige naam: Julian Jan Otto Roeland Flamman
Geboorteplaats: Vlissingen
Geboortedatum: 28 oktober 1998
Zussen/broers: 2 broertjes, Joran (11) en Milan (5)
Getrouwd/samenwonend: ---Kinderen ?: ----Lagere school: De Wissel Vlissingen
Als ik later groot ben word ik: Archeoloog
Opleiding(en): VWO
Werk: ----Hobby’s: Tafeltennissen, tekenen, computeren, tennissen,
zwemmen
Vreemde tic: dat blijft geheim
Lekkerste eten: Patat
Smerigste eten: Bami
Huisdieren: 2 Gerbils (een soort muizen)
Mooiste film: Transformers 3
Mooiste muziek: De muziek die mijn vader maakt, en zo een
beetje de top 100 of zo
Mooiste tv programma: Eurosport (meestal)
Daar blijf ik voor thuis !: Een leuke film met popcorn, lekker
op de bank hangen, of gezellig gourmetten
Hekel aan: Zeurende mensen, of aan sommige leraren !
Daar kun je mij voor uit bed halen: Een dagje pretpark
Wat snoep/snack je graag: Doritos (chips)
Je favoriete drankje: Bananenmilkshake
Je droomwens: Ooit een keer Nederlands kampioen worden
met tafeltennis
Welk dier zou je graag willen zijn: Papegaai
Vakantieland: Vooral in Nederland gaan we vaak ergens op
vakantie, maar mij lijkt Spanje of Frankrijk wel eens leuk
Wie nomineer je voor het volgende schuivertje: Bram Huissen
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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
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HORIZONTAAL
1 half (in samenst.) 5 brandstofreservoir
11 verbod 15 torenomgang 17 uitgestorven
rund 18 drijfveer 19 voegwoord 20 op
welke manier 22 kraan 23 Europeaan
24 en ande
ren 25 hakwerktuig
27 hoofddeksel 30 vaatwerk 31 bijbelse
koning 33 ter herinnering 34 water
in Utrecht 36 genoeg 37 bouwstijl
41 dwaas 43 vice versa 44 tussen
tijds
45 zangstem 46 voormiddag 47 aarts
bisschop 48 verlaagde toon 50 deel van een
hoofdstuk 53 een
kleurig 54 kippenloop
56 dat is 57 in het lopende jaar
58 inhoudsmaat 60 meubel 63 in deze plaats
66 Algemene Voorschriften 68 wel
doorvoed 69 nagerecht 71 ogenblik
72 middelbaar onderwijs 73 beeldbandapparatuur 75 gedeeltelijk 77 eve
naar 79 Engelse adellijke titel 80 struik
81 gebrom.
(Oplossing op pagina 26)
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VERTICAAL
1 soort brood 2 grond om boerderij
3 moeder 4 kleine baai 6 lichamelij
ke opvoeding 7 een beetje 8 tijdperk
9 manuscript 10 verbrandingsrest 36 grote
afstand 12 en dergelijke 13 afslagplaats
bij golf 14 niet vol
tooid 16 zeepwater
18 mannetjes
hond 21 Australische
struisvogel 23 honingbij 25 lage
temperatuur 26 fantasie waarin iemand
zichzelf centraal stelt 28 schroeflijn
29 vreemde munt 30 insect 32 sterkedrank
35 deel van een jaar Binnenlandse
Veiligheidsdienst 36 teugje 38 godin van de
aarde 39 insect 40 graanafval 42 koordans
49 seconde 51 gewoonte 52 tel
woord
53 tijdmaat 55 kruintje van appels
58 flauw-grappig 59 golfbeweging
61 nieuw (in samenst.) 62 wild zwijn
63 mestvocht 64 schraal 65 hondenras
67 over 70 watering 72 laag, gemeen
74 doctor 75 vrouwelijke titel 76 Franse
naamloze vennootschap 78 numero.
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Wijzigen telefoonnummer zaal
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Zoals op de ledenvergadering van april 2011 besproken betalen wij elke
twee maanden ongeveer een bedrag van € 46,00 aan telefoonkosten.
Hierin zit dan een bedrag van € 2,00 aan gesprekskosten. We betalen
dus alleen voor de telefoonaansluiting, wat dus heel veel geld is.
We hebben bekeken hoe we dat kunnen oplossen zodat we elk jaar een
bedrag van ongeveer € 200,00 kunnen besparen.
Die oplossing hebben we inmiddels gevonden. We hebben een simpele
mobiele prepaid telefoon gekocht met niet veel beltegoed. Deze
telefoon zal in een kluisje komen te liggen waar dan enkele mensen een
sleutel van krijgen. Als de zaal dan open is, zijn wij toch telefonisch
bereikbaar voor andere verenigingen en leden.
Met ingang van 1 januari 2012 zijn wij in de zaal voortaan
bereikbaar via 06-24214755.
De vaste telefoonaansluiting
vervalt definitief dus zet het
juiste nummer in je telefoon!

Oplossing kruiswoordraadsel
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Wij feliciteren:
JANUARI
8 Januari
15 Januari
24 Januari
29 Januari
29 Januari

Bryan Rijke
Joke Scharpentier
Robin v/d Haven
Tom Dol
Jordi van de Klundert

FEBRUARI
7 Februari Nicky Sleijpen
17 Februari Wilfred Riteco
21 Februari Jan Verton
MAART
4 Maart
5 Maart
9 Maart
12 Maart
14 Maart
14 Maart
21 Maart
30 Maart
30 Maart

Johnny de Rijke
Frits de Rijke
Joury Simonse
Rita Taunay
Timo Vellekoop
Ad Sanderse
Leo Leunis
Hans Scharpentier
Hans Wamelink

Nieuwe leden:
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom! En wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging.
Douwe Kingma 1 september 2011
Sieb Janse
1 september 2011
Sahin Cingil
1 november 2011
Opzeggingen:
Helaas gaan ook een aantal leden
onze vereniging verlaten.
Dit zijn:
Guido Ars
30 november 2011
Omar Abarkan 31 december 2011
Karim Bouzian 31 december 2011
Cedrick Janse 31 december 2011
John Net
31 januari 2012
Matthijs Geldof 31 januari 2012

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 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
19.30 - 23.30 uur alle senioren (competitie heeft voorrang)
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver.Oost-Souburg
13.00 - 16.30 uur 50+ tafeltennis o.l.v. Lowy Simonse
19.00 - 20.00 uur jeugd groep 1
Woensdag 19.30 - 23.30 uur recreanten (eventueel competitiespelers)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar
17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar
Vrijdag
13.30 - 15.30 uur het Schelde Loodsen Koor (op ad-hoc basis)
19.30 - 23.30 uur seniorenleden
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
ADVERTENTIE-TARIEVEN CLUBBLAD
NIEUW		
RECLAMEBORDHOUDERS
€ 40,00
¼ pag. A5
€ 25,00
¼ pag. A5
€ 75,00
½ pag. A5
€ 37,50
½ pag. A5
€ 85,00
1 pag. A5
€ 47,50
1 pag. A5
Reklamebord 1e jaar (als het bord door ons gemaakt wordt)
€ 150,00
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt)
€
75,00
Reklamebord 2e jaar e.v.
€
75,00
Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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