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

voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Westerzicht 277
4385 AK Vlissingen
Tel. 0118-463052
penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Albertus Jellema
Boulevard Bankert 852
4382 AC Vlissingen
Tel. 0118-750566 - 06-12783180
secretariaat@ttvwesterzicht.nl
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ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Leidy Kroezen
Winkelmanstraat 18
4381 TJ Vlissingen
Tel. 0118-410255
lkroezen@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen
Zuiderzeestraat 15
4388 GN Oost-Souburg
Tel. 0118-478419 - 06-46285863
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl
Hans Wamelink
Wilgenstraat 144
4388 LK Oost-Souburg
06-29242466
hanswamelink@hotmail.com

r
WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Arnold van Gorp
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Kopij clubblad opsturen naar:

schuivertje@zeelandnet.nl
Schriftelijk opzeggen
bij de ledenadministratie
met een opzegtermijn van 3 maanden.
Website van de vereniging:

http://www.ttvwesterzicht.nl/

Tel. 0118-471168

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
Ed Sleijpen
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen) Tel. 0118-478419
Tel. 06 - 24214755
ejmsleijpen@zeelandnet.nl
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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

Vertrouwenspersoon NTTB:

Onze vereniging heeft geen vertrouwenspersoon. Mocht je toch te maken krijgen met
ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten neem dan contact
op met Inge Schultze van de NTTB. Zij is te bereiken via 06 – 481 717 26. Je kunt ook
naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar:
0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p.m.)

Voor al uw boeken
en wenskaarten
De Vrijbuiter

Paspoortstraat 26, Oost-Souburg
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Enige tijd geleden heeft de Faam aangegeven te gaan stoppen met hun
zaak in de Kanaalstraat. Zij hebben jarenlang een reclamebord in onze
zaal gehad en tevens een advertentie in ons clubblad.
Onze secretaris, Albertus Jellema, heeft hen dan ook per brief bedankt
voor hun lange, lange tijd dat zij onze vereniging hebben ondersteund.
Sponsors blijven belangrijk en zorgen voor extra inkomsten. Mochten
jullie iemand ontmoeten die mogelijk TTV Westerzicht zouden willen
ondersteunen vraag hem of haar dan of ze interesse hebben.
Er zijn een heleboel mogelijkheden zoals reclameborden, advertenties,
shirtsponsering, sponsering van trainingspakken en ga zo maar door.
Het bestuur hoort graag van jullie.
Ook, maar dan recenter, heeft Dance With Emotion aangegeven de huur
te beëindigen omdat ze vertrekken naar een andere locatie.
Op hun nieuwe locatie hebben ze de beschikking over spiegelwanden.
Dit was altijd als een wens van ze en nu de mogelijkheid zich voordeed
hebben ze die met beide handen aangegrepen.
Ook in dit geval lopen we als vereniging inkomsten mis.
Mochten jullie potentiële huurder weten communiceer dat dan met het
bestuur.
Verleden jaar zijn we als bestuur gestart met het onderzoeken
waarom leden, al zijn het er niet zoveel, de vereniging verlaten.
Dat blijkt toch moelijker te achterhalen dan we dachten. Daarover
verder brainstormende kwamen we op de gedachte dat het beter
is om op eerder tijdstip te onderzoeken wat leden missen en wat
ze eventueel missen bij TTV Westerzicht. Zo gezegd, zo gedaan.
Onze, eerder genoemde, secretaris Albertus heeft een enquête
opgesteld en rondgestuurd. De uitkomst van de enquête heeft het
bestuur geanalyseerd en de uitkomsten daarvan zijn besproken op de
ledenvergadering.
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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
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Eén opmerkelijk punt sprong eruit. Dat was de vraag of men zich
geïntimideerd voelde. Een aantal gaf als antwoord: ja. We zijn daar
op door gaan vragen maar daar kwam niets uit. Vervolgens is er een
e-mail en een reminder gestuurd met de vraag wat verstaan jullie
onder intimidatie. Het resultaat was drie antwoorden. Allemaal met de
strekking: ik voel me niet geïntimideerd. Hierop hebben we als bestuur
in de afgelopen vergadering besloten het hele onderwerp intimidatie te
laten rusten.
In het verlengde daarvan is leden aangeboden een cursus
“vertrouwenspersoon” te volgen. Niemand, van de leden, voelde zich
geroepen om deze cursus te volgen. N.a.v. het bovenstaande is door
het bestuur besloten zowel op de website – onder de kop – bestuur
informatie te zetten over de vertrouwenspersoon van de NTTB.
Tevens staat deze informatie in de toekomst in elk Schuivertje.
Al weer enige tijd geleden is er in het bestuur gesproken over het
bezoeken van zieken door het bestuur. De afspraak is dat Leidy daar – in
principe – het initiatief toe neemt. Voor haar is het wel handig als men
weet dat er iemand ziek is (geen griepje natuurlijk) het haar laat weten.
Dit kan uiteraard ook via de andere bestuursleden. Zij gaat bij de zieken
op bezoek. Alleen of met een ander. Dat kan een ander bestuurslid zijn
maar ook een lid van de vereniging. Wat dit ook inhoud is dat ik als
voorzitter dus niet altijd op bezoek kom bij een zieke. Ik word echter wel
op de hoogte gehouden zodat ik wel degelijk op de hoogte ben van het
wel en wee van onze leden.
We gaan het najaar in. D.w.z. starten met de najaarscompetitie. Als dit
Schuivertje uitkomt hebben we waarschijnlijk de eerste wedstrijd achter
de rug.
Een ieder succes gewenst. Dat er maar veel mag worden gewonnen.
Ger van Leeuwen.
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Grote Club Actie Ook dit jaar doen we weer mee met de verkoop van loten
van de Grote Club Actie. Op 16 september start de officiële 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.

Jeffry van Beek
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Zaterdag 2 september gingen wij met heel wat jeugdspelers naar
Middelburg om mee te doen met het Open Zeeuwse Kampioenschap. Na
de eerste dagen op de Middelbare School wel even een dingetje om toch
op tijd op te moeten staan. Gelukkig was het voor het tafeltennis en dan
hebben we dat er wel voor over.
Niet alleen vanuit Brabant waren vele jeugdspelers naar Middelburg
afgereisd, we spraken ook delegaties uit Amsterdam, Houten, Hattem en
Chaam om maar wat plaatsen te noemen.
´s Morgens was iedereen ingedeeld naar leeftijd. We speelden allemaal
in verschillende poules en de eerste 2 mochten door naar de kwartfinale.
Als je dan weer won werd het halve finale en uiteindelijk hele finale.

DaanJesse
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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!

pagina 10

't Schuivertje
t.t.v. westerzicht
Daan was de enige die de finale heeft gewonnen en dus 1e is geworden.
Toch is de rest ook allemaal heel ver gekomen, alleen jammer dat er
alleen voor de eerste twee plaatsen een beker was.
´s Middags waren er weer nieuwe wedstrijden en dan was je ingedeeld
naar de klasse waarin je speelde. Ook hier dus weer veel poules met
hetzelfde afvalsysteem als ´s ochtends.
Jammer was wel dat het ´s middags te laat begon. Maar dat kwam
waarschijnlijk door de computerstoring die er was geweest. De kwarthalve en uiteindelijk finales liepen hierdoor enorm uit. Jesse heeft ´s
middags de finale gehaald en is toen 2e geworden.
Uiteindelijke score 2 bekers dus en gezien de bezetting een hartstikke
mooi resultaat. Zeker als je dan weet dat bijna iedereen 1e dan wel 2e
in zijn poule is geworden! Reuze knap, maar helaas die 2 bekers per
onderdeel hè……
Hans en Ed waren mee voor het coachen en kregen daarbij assistentie
van Julian Flamman. Die maakte hierbij zijn ‘coach debuut’. Reuze fijn
dat hij erbij was want met de 9 jeugdspelers die hier actief waren was hij
zeer welkom!
Julian gaat in de competitie het 2e team coachen en gezien zijn
enthousiasme gaat dat helemaal goed komen. Al zei hij wel dat coachen
een stuk spannender is dan zelf spelen.
Ontzettend leerzaam om op een toernooi als deze te spelen en dan zo
lekker dicht bij huis!
Ina Akkerman
(moeder Jesse Akkerman
jeugdlid team 2)
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Van het wedstrijdsecretariaat senioren

Ja, het is weer zover, het nieuwe najaarsseizoen is weer van start
gegaan.
De zomerstop heeft wel wat lang geduurd, maar nu zijn we weer van
start gegaan met de competitie.
Hoewel ik zelf niet meer competitie speel, zat ik er wel naar uit te
kijken. Zonder competitie is het maar stilletjes in de zaal, zo op
maandag en op vrijdag. Behalve door de ”fanatiekelingen” wordt er
door de ”woensdagavondcompetitiespelers” niet zo veel getraind.
Die ”woensdagavondcompetitiespelers” zien zichzelf nog steeds als
woendagavondspelers (recreanten), maar in werkelijkheid zijn dit al
jaren competitiespelers en is het de bedoeling dat ook zij op maandag
en/of vrijdag weleens een balletje komen slaan.
Als zij dit niet doen is er voor die ”fanatiekelingen”, die uit maar
een paar man bestaat, niet zo veel afwisseling en is het voor die
recreantencompetitiespelers weer niet goed, omdat zij weer te weinig
tegen de wat betere spelers gaan.
Zij kunnen alleen iets leren door tegen wat betere spelers te spelen,
wat nu eigenlijk alleen tijdens de competitie gebeurd, tegen hun
tegenstanders.
Het is jammer, want de club wordt er alleen maar gezelliger door.
Soms komt er een nieuw ”lid”, die op een maandag of vrijdag
langskomt en daarna toch maar afhaakt, want de spelers op die twee
dagen zijn wel erg intimiderend/fanatiek voor die nieuwe speler (veel te
goed/fanatiek). Zij krijgen geen goed beeld van onze vereniging. Er is
op onze vereniging plek voor allerlei soorten (tafeltennis)sporters, maar
als zij op de ”verkeerde” dag langskomen geeft dit toch een vertekend
beeld. Ik krijg soms ook de indruk dat de woensdagavondspelers niet
op deze maandag- en vrijdagavond komen, omdat zij dan niet ”aan de
bak” komen, wat toch zeker niet het geval is. Als je als recreant met
zijn tweeën afspreekt om op maandag of vrijdag even een balletje te
slaan, zijn ze alvast verzekerd van één (goede) tegenstander.
Groetjes,
Arnold van Gorp
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Hier weer een stukje van het wedstrijdsecretariaat jeugd.
Op 2 september zijn de Open Zeeuwse gespeeld in Middelburg voor de
jeugd.
Van onze vereniging hebben er 9 jeugdleden aan meegedaan.
Het waren wedstrijden in leeftijd (ochtend) en wedstrijden op klasse
(middag) en alle jeugdleden hebben hun uiterste best gedaan om zo hoog
mogelijk te eindigen.
Daan v/d Hoogen heeft in het ochtendprogramma de 1e prijs behaald in
zijn leeftijdscategorie (jongens pupillen D) en in het middagprogramma
heeft Jesse Akkerman de 2e prijs behaald in zijn klasse (jeugd 3).
Foto’s zijn te vinden op de website en Facebook pagina van onze
vereniging.
Op zaterdag 16 september begint de competitie weer voor de jeugd
Alle 3 jeugdteams beginnen met een thuiswedstrijd, dat is natuurlijk wel
fijn om er weer een beetje in te komen. Er worden totaal 10 wedstrijden
gespeeld waarvan 5 uit en 5 thuis.
De jeugdteams spelen respectievelijk Junioren 2e , 3e en 4e klasse in de
regio ZuidWest (Zeeland en West-Brabant).
Natuurlijk wens ik alle competitiespelers weer een heel goed en leuk
competitieseizoen toe en kijken we uit naar de laatste wedstrijden begin
december waaruit gaat blijken hoe de prestaties zijn geweest het seizoen.
Iedereen is van harte welkom bij de thuiswedstrijden om te komen
kijken naar de wedstrijden, de bar is open en wordt weer bemand
door de vrijwilligers die klaar staan met de koffie, thee en andere
versnaperingen. Alvast weer hartelijk dank van mijn kant voor de kleine
groep vrijwilligers die hun steentje bijdragen voor de vereniging.
Overigens kunnen we altijd meer vrijwilligers gebruiken binnen de
vereniging voor allerlei activiteiten binnen de vereniging, dit even
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tussendoor. Voor info kan je altijd onze voorzitter Ger benaderen.
Ook ben ik blij dat Julian Flamman, “oud” jeugdlid, het 2e jeugdteam
wilt gaan begeleiden/coachen zowel met de thuis als uitwedstrijden.
Hans Scharpentier zal het 1e team coachen en ondergetekende zal het 3e
team coachen bij de thuiswedstrijden. Ook Ger van Leeuwen zal hierbij
zoveel mogelijk aanwezig zijn om de jeugdleden een beetje te begeleiden
bij hun wedstrijden.
Dit zijn de datums wanneer de thuiswedstrijden door de jeugd gespeeld
gaan worden: 16 sept, 7 okt, 28 okt, 18 nov en 9 dec (laatste wedstrijd
van het seizoen).
We hopen weer veel toeschouwers in de vorm van ouders, opa’s/oma’s/
broertjes/zusjes enz. enz. te mogen begroeten in de zaal.
Wat valt er allemaal nog meer te vermelden.
We organiseren een slaapfeest voor alle jeugdleden en dat zal
plaatsvinden op vrijdagavond 13 oktober en gaat door tot de ochtend
van 14 oktober. We willen dan leuke dingen gaan doen en de nacht
doorbrengen in de zaal.
We hopen dan ook op veel deelnemers van de jeugd en we gaan er dan
ook een leuke avond/nacht van maken.
Op 21 november gaan we weer het pepernotentoernooi voor alle
jeugdleden spelen, dit begint dan om 18.30u tot 20.30u. Het is weer een
gezelligheidstoernooitje waar winnen niet voorop staat maar plezier
hebben onder elkaar.
Op 15 december wordt het nachttoernooi gespeeld vanaf 21.00u tot
+/- 01.30u (of eerder als iedereen er genoeg van heeft). Dit is voor alle
leden, dus senioren en jeugd spelen onderling leuke wedstrijdjes waarbij
plezier het hoogste in het vaandel staat.
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Info hierover zal uiteraard tegen die tijd weer op het prikbord in de zaal
te vinden zijn.
Nu ik dit stukje schrijf, half september dus denk je nog niet direct
aan datums van 2018 maar wil toch alvast het volgende vermelden
zodat iedereen dit in zijn agenda kan schrijven zodat er rekening mee
gehouden kan worden.
Datums 2018: Clubkampioenschappen jeugd worden op zaterdagochtend
6 januari om 10u gespeeld en op dezelfde dag in de middag om 12.00u
de clubkampioenschappen voor de senioren competitie spelers. Op
woensdagavond 10 januari om 19u worden de clubkampioenschapen
senioren recreanten gespeeld.
In december zal ik weer inschrijfformulieren gaan opgangen in de zaal
waar iedereen zich hiervoor kan inschrijven en ik hoop dan weer op heel
veel deelnemers aan deze clubkampioenschappen.
Wel belangrijk om nu alvast te vermelden is dat als de top 6-kamp
voor de jeugd ook op 6 januari gespeeld gaat worden dat dan de
clubkampioenschappen van de jeugd en senioren op 20 januari zullen
worden gespeeld. Maar dit kan ik nu nog niet inschatten, de datum van
de top 6-kamp is namelijk nu nog niet bekend gemaakt door de NTTB
ZuidWest.
De voorjaarcompetitie jeugd begint in 2018 op 27 januari maar zover
is het nog niet, we gaan eerst maar eens met de najaarcompetitie 2017
beginnen.
Uiteraard komt alle info op de website en Facebook pagina te staan
respectievelijk www.ttvwesterzicht.nl en
www.facebook.com/ttvwesterzicht/
Rest mij iedereen weer een gezellige tijd toe bij onze vereniging en tot
het volgende schuivertje
Ed Sleijpen,
jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris jeugdcompetitie en
algemeen bestuurslid TTV Westerzicht
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Ton Nuiten
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Open Zeeuwse Senioren
3 sept 2017

De open Zeeuwse was voor mij weer een hele
gezellig dag. Weer vele bekenden gezien en
gesproken. De ochtend bestond uit een poulefase.
In de poule werd ik uiteindelijk 2de. De jeugdspeler
was te sterk voor mij en werd 1e in de poule.
’s Middags door naar de winnaars ronde. Dit
bestond uit gelijk uitschakeling als je verliest. In de
kwartfinale verloren van een Belg.
De anderen (Ed en Edwin) hebben het ook goed
gedaan. Ed behaalde de halve finale van de
verliezersronde en Edwin behaalde de kwartfinale
van de verliezersronde.
Jeffry van Beek
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Wat is een vereniging zonder vrijwilligers. Er zijn al een aantal
vrijwilligers werkzaam bij onze vereniging, waarvoor onze dank groot
is. Je krijgt veel waardering voor je werk en daarnaast ook een gevoel
dat je naast spelen ook op een andere manier wat voor de vereniging
kan betekenen. Voor verschillende werkzaamheden zoeken wij nog
vrijwilligers. Vele mensen maken licht werk.
Daarnaast als er meer vrijwilligers komen, kan er worden samengewerkt
wat de werkzaamheden makkelijker en leuker maken.
We zoeken nog mensen voor het volgende:

Barpersoneel:

Iedereen aan de bar voorzien van een drankje en waar nodig een hapje.
Tussendoor is er nog genoeg tijd om gezellig met iedereen een babbeltje
te maken.
Een kleine vereiste is vooraf het behalen van een certificaat.

Organisatoren voor een evenement:

Binnen onze vereniging worden regelmatig evenementen en toernooien
georganiseerd.
Onder evenementen valt te denken aan bbq, bowlen, zwemmen met de
jeugd, etc.
Jaarlijks worden het familietoernooi en nachttoernooi georganiseerd

Schoonmakers:

Iedereen vind het fijn dat er in een schone en nette zaal getafeltennist
kan worden. Dit gaat niet vanzelf.
Er wordt in schoonmaakploegen van 2 personen gewerkt om alles er
prima uit te laten ziet.
Voor al deze activiteiten zoeken we nog graag vrijwilligers.
Voel je wel iets om één of meerdere van deze taken voor de vereniging
te willen doen, meldt je dan graag aan door middel van een mail aan één
van de bestuursleden.
Ook voor verdere vragen kan er altijd gemaild of gebeld worden naar
bestuursleden.
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een eigen woning, met
de meest voordelige
hypotheek én alle
verzekeringen

... onder één dak!

Veldsink Adviesgroep is een
gerenommeerd adviseur voor al uw
zakelijke en particuliere financiële
vraagstukken. We behoren tot de
top-50 van Nederlands grootste
intermediairs. We zijn onafhankelijk
en kunnen bijzonder lage tarieven
bedingen, met daar bovenop nog
zeer aantrekkelijke kortingen.
Bel of mail voor een afspraak:
Veldsink Adviesgroep
Park Veldzicht 75, Middelburg
Telefoon 0118 - 61 63 55
of info@veldsink.nl
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Wij feliciteren:
Oktober
10 oktober
11 oktober
13 oktober
18 oktober
20 oktober
20 oktober
Novermber
6 november
6 november
7 november
10 november
10 november
11 november
12 november
16 november
19 november
20 november
24 november
27 november

Maurits van Luijk
Hendrik Jan Meijer
Ruud Wisse
Ian Machielse
Tom Pienbroek
Lowy Simonse
Arnold Gorp
Guide Scharpentier
Marcel Hoeven
Thijs Berkx
Joey Louws
Abheeru Daansen
Marek Niedbala
Rinus Breen
Frans Daniels
Richard Trimpe
Jeffry van Beek
Carel Betram

December
10 December Jesse Akkerman
11 December Martin Poortvliet
Jubileum
Joke Scharpentier, 25 jaar lid

1 december 2017
Nieuwe Leden
Wij heten de nieuwe leden van
harte welkom! En wensen hen een
sportieve en gezellige tijd bij onze
vereniging.
Luca Kleijn

1 september 2017

Wij wensen iedereen
een prettige
en fijne
verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€
88,80 per jaar
(€
7,40 per maand)
Jeugd competitie
€ 126,60 per jaar
(€
10,55 per maand)
Senioren recreatie
€ 116,40 per jaar
(€
9,70 per maand)
Senioren competitie € 164,40 per jaar
(€
13,70 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. €
71,40 per jaar
(€
5,95 per maand)
Stille leden
€
55,20 per jaar
(€
4,60 per maand)
Donateurs
€
11,40 per jaar
(€
0,95 per maand)
Schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie met een opzegtermijn van 3 maanden.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ter inzage verkrijgbaar bij de
secretaris.
BANKREK.NR. NL23 RABO 0126 1148 70 incassant-ID: NL67ZZZ403099090000
t.n.v. T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a West-Souburg Tel. 06 - 24214755
ZAALBEZETTING
Maandag 13.45 - 15.45 uur Big Smash
16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginner)
19.00 - ± 21.30 uur alle senioren, als er competitie gespeeld wordt
kan er langer gespeeld worden
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Gymclub Ned.Vrouwenver. Oost-Souburg
10.30 - 11.30
uur ZUMBA door Mw. Wallaart
13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Woensdag 18.30 - 19.30 uur extra les competitiespelende jeugd
19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekver. DIOS
16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginners)
17.00 - 18.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
Vrijdag
18.45 - ± 21.30 uur alle senioren, als er competitie gespeeld wordt
kan er langer gespeeld worden
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur jeugdcompetitie (géén training)
ADVERTENTIE-TARIEVEN CLUBBLAD
NIEUW
RECLAMEBORDHOUDERS
€ 40,00
¼ pag. A5
€ 25,00
¼ pag. A5
€ 75,00
½ pag. A5
€ 37,50
½ pag. A5
€ 85,00
1 pag. A5
€ 47,50
1 pag. A5
Reklamebord 1e jaar (als sponsor het bord zelf maakt)
€
75,00
Reklamebord 2e jaar e.v.
€
75,00
Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.

pagina 23

't Schuivertje

t.t.v. westerzicht

T.T.V. WESTERZICHT

pagina 24

