2022
No.3

‘t Schuivertje

t.t.v. westerzicht

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

b

voorzitter@ttvwesterzicht.nl
PENNINGMEESTER/
LEDENADMINISTRATIE
Jeffry van Beek
Margrietenlaan 62
4382 TH Vlissingen
Telefoon 06-28096785
penningmeester@ttvwesterzicht.nl
SECRETARIAAT
Jaap Versteeg
Burgemeester Stemerdinglaan 119
4388 JX Oost- Souburg
Telefoon 0118-471831
secretariaat@ttvwesterzicht.nl
WEDSTRIJDSECRETARIS
SENIOREN
Maurits van Luijk
wedsecrsenior@ttvwesterzicht.nl

Telefoon 06-18834030

WEDSTRIJDSECRETARIS
JUNIOREN
Ed Sleijpen

wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl

Telefoon 0118-478419

TRAINER
Ed Sleijpen
Telefoon 0118-478419
ejmsleijpen@zeelandnet.nl

pagina 2

e
s
t
u
u

ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Frans G.M. Daniels
Branderijstraat 14
4381 HK Vlissingen
Telefoon 0118-410684
fdaniels@zeelandnet.nl
Ed Sleijpen
Zuiderzeestraat 15
4388 GN Oost-Souburg
Telefoon 0118-478419 - 06-46285863
jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl
Richard Trimpe
Van Doornlaan 37
4386 AJ Vlissingen
Telefoon 06-83220747
richardtrimpe@hotmail.com

r

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
T.T.V. WESTERZICHT VLISSINGEN
Clubgebouw van Doornlaan 33a
4386 AH West-Souburg (gem.Vlissingen)
Telefoon 06-24214755

‘t Schuivertje

t.t.v. westerzicht

Officieel cluborgaan van T.T.V. WESTERZICHT
Opgericht 1 oktober 1974
33e jaargang
Nummer 3
september
Redactie: Arnold van Gorp

2 Clubinfo

info

3 Inhoud

info

4 Van de Voorzitter

Ger van Leeuwen

5 Hallo allemaal

Ed Sleijpen

5 Clubkampioenschappen 2022

Ed Sleijpen

6 Vertrouwenspersoon

Info

7 Clinics basisschool de Wissel

Ed Sleijpen

8 Meld je nu aan en kom 4 keer gratis

info

9 De kachel moet branden

Nick Berendsen

13 Gezocht: Support

Maurits van Luijk

16 In Memoriam Ferdinand Vangheluwe Ingrid Kuyt en Ger van Leeuwen
18 Van het secretariaat

Jaap Versteeg

19 De woensdagavond

Yvonne van Eenenaam

20 Beste leden

Jeffry van Beek

22 Wij feliciteren

Jeffry van Beek

23 Algemene Info

info

inleveren kopij vóór 15 december

pagina 3

‘t Schuivertje

t.t.v. westerzicht

Van de Voorzitter
In het vorige Schuivertje heb ik aangegeven dat we i.v.m. de tijd het in
Memoriam van Ferdinand opnemen in dit Schuivertje
Zijn dochter Ingrid heeft het “privé” deel voor haar rekening genomen en ik
het gedeelte van de tafeltennis. Vandaar dat er onder het stukje onze beide
namen staan.
Al eerder is er verteld over de bijeenkomsten van NOC/NSF.
Een verslag van de 2e bijeenkomst is jullie gemaild met de vraag om daaraan
je bijdrage te leveren.
De enige die daarop heeft gereageerd één lid. Daarbij heeft hij aangeboden
mee te gaan naar de derde bijeenkomst. Elders in het Schuivertje vind je zijn
bevindingen.
Hebben jullie in de Bode onze advertentie gezien voor het werven van nieuwe
leden? We gaan als Tafeltennisvereniging WESTERZICHT nadrukkelijker
aan de weg timmeren. Nog steeds is bij een aantal inwoners van Vlissingen
nog niet bekend dat er een geweldige tafeltennisvereniging in onze gemeente
gevestigd is.
In dat kader is het ook belangrijk om ideeën van jezelf te delen met anderen.
Een voorbeeld is dat de eerder genoemde lid op het idee kwam om op de, soort
van, 50+ beurs in de Zeelandhallen, de Gemeente te vragen of de bekende
flyer van ons op het “Bewegingsplein” neergelegd mochten worden.
Contact opgenomen en Vlissingen in Beweging en ja hoor een positieve
reactie. Ik heb ze daar gebracht en een goed gesprek gehad waarop hij zei: ik
kom veel in Pauwenburg in de Burgerij en zal ze daar ook neerleggen.
Tevens maakte hij een foto van de flyer en heeft die gedeeld met zijn
wandelgroepen.
Een prachtig initiatief. Denk ook eens na waar we de flyers neer kunnen
leggen of hoe we ze verder onder de aandacht kunnen brengen.
Het was woensdagavond gezellig druk. Als dat de voorbode is voor de
komende weken/maanden wordt ik daar heel vrolijk van.
Groeten Ger van Leeuwen
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Hallo allemaal
Hier weer een kleine bijdrage van mijn kant voor het Schuivertje.
De zomervakantie zit er voor bijna iedereen weer op, alles gaat weer een
beetje naar de normale dagelijkse dingen toe.
Zo ook zijn we weer begonnen met de jeugdtraining vanaf 6 september en zou
het toch wel heel fijn zijn dat er wat meer jeugdleden bij zouden komen, maar
dat blijft een moeilijke uitdaging.
Dus huidige jeugd, ken je iemand in je omgeving, op school, in de
vriendenkring of familie die wel eens kennis wilt maken met het
tafeltennissen dan zijn ze natuurlijk van harte welkom en mag er de 1e 4x
gratis kennismakingslessen gevolgd worden.
Zo wordt het voor iedereen wat leuker om te tafeltennissen want dan speel je
eens tegen iemand anders hé.
Ook zou het leuk zijn dat we in het voorjaar 2023 weer eens een jeugdteam
in de competitie zouden hebben spelen en dat kan alleen als er meerdere
jeugdleden bij komen
Ook wil ik nog een bedankje geven aan Sven die de jeugdtraining van mij
heeft overgenomen tijdens mijn zomervakantie.
Zover ik heb begrepen zijn deze goed verlopen en hoefde de lessen niet gestopt
te worden door mijn vakantie.
Ed Sleijpen
Jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris jeugd

Clubkampioenschappen 2022
Net als vorig jaar wilde ik de clubkampioenschappen in oktober laten plaats
vinden maar ik moet ook rekening houden met de herfstvakantie.
Dus zal het begin november worden en dan op de volgende data:
Zaterdag 5 november voor alle jeugd en de competitie spelende senioren
Woensdag 9 november voor de recreatief spelende senioren.
Hiervoor komen er nog berichtgevingen in de zaal op het prikbord en voor
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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

sterretje?
Autotaalglas Vlissingen helpt!
0118-441155 | au.nl/vlissingen

Vertrouwenspersoon

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 Liesbeth van der Meer van de Nederlandse Tafeltennis Bond
(NTTB). Zij is te bereiken via 06 3612 1487.
Of mail naar: www.vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl
(eventueel anoniem) contact op te nemen met Vertrouwenspunt Sport van
NOC*NSF.
Telefoon: 0900 – 202 55 90 of WhatsApp: 06 – 53 646 928 of per
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
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iedereen nog een mail maar men kan deze data dan alvast in jullie agenda
zetten. Dan kan er niet gezegd worden, ik wist er niks vanaf en kunnen er
geen misverstanden ontstaan wie wanneer de clubkampioenschappen speelt.
Hopelijk doen er weer veel leden aan mee en zal het een sportieve strijd
worden wie zich weer clubkampioen mag gaan noemen zowel bij de jeugd,
senioren en recreanten.
Ed Sleijpen
Activiteiten commissie

Clinics basisschool de Wissel
Eind vorig en begin dit jaar hebben we een aantal clinics gehouden op verzoek
van basisschool de Wissel uit Vlissingen.
Nu heb ik weer het verzoek gekregen van deze school om weer clinics te
geven voor de leerlingen van de groepen 6-7-8.
Hiervoor hebben we toch weer heel wat vrijwilligers voor nodig om dit
in goede banen te leiden, per clinic hebben we het dan over minimaal 5
vrijwilligers per clinic.
Het gaat om totaal 6 clinics en per clinic tussen de 20/25 leerlingen.
Het zal op de volgende dagen gaan plaats vinden:
* Maandagmiddagen van 13u-14u op 10 okt, 7 nov en 21 nov
* Woensdagochtenden van 10u-11u op 12 okt, 9 nov en 23 nov
* 5 dec en 7 dec hebben we op reserve staan mocht het door de een of andere
reden op de andere datums niet door kunnen gaan.
Voorheen waren de clinics 1,5 uur maar dit bleek net te lang te zijn om de
aandacht van de leerlingen vast te houden en hebben we gekozen om clinics
van 1 uur te houden.
We hebben al een aantal vrijwilligers die mee willen helpen, maar om dit
gegarandeerd te hebben, zoeken we er nog een aantal, zodat we ook kunnen
afwisselen.
Wil je hierbij helpen geef je dan op bij onderstaande of voorzitter Ger van
Leeuwen.
Ed Sleijpen
Jeugdtrainer TTV Westerzicht
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TAFELTENNISVERENIGING
WESTERZICHT

MELD JE
NU AAN
EN KOM
4 KEER

tot wel 4x per week vrij
spelen

GRATIS

8 t/m 80 jaar

Van Doornlaan 33a, 4386AH
West-Souburg

Mail naar
ttvwester@ttvwesterzicht.nl

www.ttvwesterzicht.nl |
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DE KACHEL MOET BRANDEN!

J

A, ik had maandenlang maar één ding in m’n hoofd. De renovatie van
mijn schoorstenen. De kachel moet immers branden! Wat een werk; leuk hoor
zo’n oud huis, héél charmant, maar ja, tijden veranderen. Mijn “oude zooi” kon
écht niet meer…
Maar, “Een oud huis zonder houtkachels is als een auto zonder stoelen.
Het rijdt wel maar je stapt er niet voor je lol in.”
Ik had m’n huis verkocht als dit niet goed zou komen; ik wil geen auto zonder
stoelen….
Het is goedgekomen; ik typ dit stukje in m’n voorkamer. Alle deuren in huis
staan open maar het is een behaaglijke 21 graden. De Bøkkers spelen Rock &
Roll op m’n antieke stereo uit 1977, een échte Luxman!
Het vuurtje brandt, m’n Telecaster gitaar op schoot om mee te spelen, een
biertje erbij en al met al helemaal tevreden. Wie kan mij wat maken!
De kachel brandt!
Leuk voor mij, absoluut, maar er meer in het leven dan wonen in het mooiste
huis van Vlissingen, onze vereniging bijvoorbeeld. Ook dáár moet de kachel
blijven branden. Letterlijk en figuurlijk.
WE HEBBEN MEER LEDEN NODIG!
Het leven wordt steeds duurder, dat hebben we allemaal gemerkt. Het leven
voor een vereniging wordt natuurlijk dan ook duurder, logisch, maar hoe gaan
we dit oplossen?
Onze vereniging is gezellig maar best wel klein; daar gaan we het op termijn
niet mee redden. We hebben nieuwe leden nodig!
We moeten ronselen!
Net als vroeger om schepen te bemannen, alles mag!
Kerels dronken voeren in de kroeg om ze daarna een contract te laten tekenen
en op een schip te dumpen voor een lange reis ging misschien wat te ver.
Maar ronselen mag nog steeds en dat kunnen we allemaal!
We hebben afgelopen week een advertentie geplaatst in de “Vlissingse
Bode”. Een leuke vrijdagmiddag gehad met Ger, Maurits, Jaap en ikke om de
advertentie te maken.
Wat blijkt? Elke vereniging zoekt eigenlijk nieuwe leden want sporten is
blijkbaar niet zo populair…
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JUMBO
DE BOECK
OOST-SOUBURG
ORANJEPLEIN 72
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Waarom niet?
Goede vraag, géén antwoord…
• Netflix is goedkoper?
• Verplichting?
WAT KUNNEN WE DOEN?
Ger, onze voorzitter, trekt de kar
momenteel en we lopen er allemaal
gezellig achteraan. Daar gaan we het
niet mee redden.
• Vertel in je kennissenkring hoe leuk
het hier is.
• Neem eens iemand mee
• Schijf wat voor het “Schuivertje”, dat zijn ook inkomsten
• Besef dat het zo niet lang kan doorgaan…
WAT IS HET MIJ WAARD?
Voor mij veel. Buiten dat sport goed voor je is; voor mij leuk meegenomen, is
het vooral een sociale bezigheid. Je kan er thuis warmpjes bijzitten maar we
vinden het allemaal óók leuk om er af en toe op uit te gaan.
Met elkaar bij te praten en een gezellige avond te hebben.
EN VOOR JULLIE?
We moeten er allemaal een steentje bijzetten om onze gezellige vereniging
onze gezellige vereniging te laten blijven; het is niet vanzelfsprekend.
De kachel moet branden; niet alleen onze eigen kachel maar ook de kachels
van waar we zo af en toe graag willen wezen.
Nick Berendsen
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Veldsink advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Team Driekleur Middelburg
Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg, óók zonder afspraak.
Bel 0118 - 616 355 of e-mail naar middelburg@veldsink.nl

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
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Wanneer ik dit stukje
schrijf, is de
najaarscompetitie
2022 al weer
begonnen en zijn
de eerste uitwedstrijden door
onze teams al weer
gespeeld.
En niet geheel
onverdienstelijk
mag ik wel zeggen, alhoewel…….

Team 1 ging voor de eerste uit-wedstrijd door de tunnel naar
Westdorpe, waar Den Dijk 1 de tegenstander was. Altijd een lastige ploeg om
tegen te spelen, maar wel een gezellige boel daar in de kerk.
Hoe dan ook, we hadden er weer zin in en dat bleek ook al snel toen Ed
de eerste 3 partijen achter elkaar moest spelen i.v.m. zijn werk, en Jeffry
en ondergetekende het verder afmaakte: 7-3 winst voor WESTERZICHT,
doordat zowel Ed als Maurits ieder 2 wedstrijden wonnen en Jeffry ze maar
gelijk alle 3 won. Dus die zit alvast in ‘the pocket’, zoals ze dat zeggen.
Team 2 ging richting het Brabantse bij het Markiezaat 8 in Bergen op Zoom
op bezoek. Nadat zij zich in de voorjaarscompetitie in de 5e klasse konden
handhaven in vorig seizoen, zijn we erg benieuwd hoe ze het deze competitie
met 2 jonge spelers erbij in de gelederen het er vanaf zullen brengen.
Deze eerste wedstrijd was gelijk een proef om te zien waar ze staan. Wel
een zware proef gelijk voor Lowy, Martin en Gijs. Ondanks al hun ervaring
gingen de eerste wedstrijden al gelijk verloren, de dubbel door Martin en Gijs
werd wel binnengehaald, en met nog een winstpartij door Martin, ging team
2 met 8-2 verlies terug naar het Zeeuwse.
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Team 3 ging deze ronde naar Zierikzee alwaar ze door Scaldina 3 werden
verwacht. Na een voortvarende start door Ger en Bas, die de eerste
wedstrijden verrassend wonnen, begon het naarmate het spel verder vorderde
wat meer tegen te zitten.
Ondanks dat ook Hans zijn steentje bij droeg door een partij te winnen en
zelfs de dubbel (door Ger en Bas gewonnen) ging mee terug naar Vlissingen.
Al met al helaas niet genoeg, want er werd uiteindelijk met 6-4 verloren.
Wacht maar tot ze bij ons thuis komen…………
De volgende wedstrijden vinden plaats op 23 september in de thuisarena aan
de van Doornlaan 33a.
Wat nou zo leuk en gezellig is, is dat we de thuiswedstrijden met alle teams
samen tegelijk thuis spelen. Dat betekent dat het een volle zaal wordt met
3 wedstrijden tegelijk. Om die reden ook wil nogmaals het programma
hieronder vermelden, want tijdens die thuiswedstrijden hebben we natuurlijk
wel gebrek aan support!!!
Een beetje aanmoediging, een beetje support
en ondersteuning kunnen we altijd gebruiken
en het komt de sfeer ten goede!
Daarom hieronder het programma van alle
drie de teams van TTV WESTERZICHT voor
de najaarscompetitie:
TTV WESTERZICHT team 1 – Manuel, Richard, Jeffry, Ed en Maurits
5e klasse - Poule A
DO 15 sep 20:00 Den Dijk 1
- WESTERZICHT 1
VR 23 sep 20:00 WESTERZICHT 1 - TTC Middelburg 7
VR 30 sep 20:00 Aloysius 1
- WESTERZICHT 1
DI
04 okt 20:00 Kapelle 2
- WESTERZICHT 1
VR 14 okt 20:00 WESTERZICHT 1 - TT Goes 2
VR 28 okt 20:00 WESTERZICHT 1 - Den Dijk 1
VR 04 nov 20:00 TTC Middelburg 7 - WESTERZICHT 1
VR 11 nov 20:00 TT Goes 2
- WESTERZICHT 1
VR 18 nov 20:00 WESTERZICHT 1 - Aloysius 1
VR 25 nov 20:00 WESTERZICHT 1 - Kapelle 2
pagina 14

‘t Schuivertje

t.t.v. westerzicht

TTV WESTERZICHT team 2 - Sven, Thies, Lowy, Martin en Gijs
VR
VR
ZA
VR
VR
VR
DO
VR
VR
VR

DO
VR
VR
DI
VR
VR
VR
VR
VR
VR

16 sep
23 sep
01 okt
07 okt
14 okt
28 okt
03 nov
11 nov
18 nov
25 nov

20:00
20:00
14:00
20:00
20:00
20:00
20:15
20:00
20:00
20:00

5e klasse - Poule B
Het Markiezaat 8
- WESTERZICHT 2
WESTERZICHT 2 - Scaldina 2
Smash ‘76 5
- WESTERZICHT 2
WITAC ‘89 1
- WESTERZICHT 2
WESTERZICHT 2 - ODT Kanjers Uitzendb 6
WESTERZICHT 2 - Het Markiezaat 8
Scaldina 2
- WESTERZICHT 2
ODT Kanjers Uitzendb 6 - WESTERZICHT 2
WESTERZICHT 2 - Smash ‘76 5
WESTERZICHT 2 - WITAC ‘89 1

TTV WESTERZICHT team 3 – Cédric, Ger, Hans, Bas en Nick
7e klasse - Poule A
15 sep 20:15 Scaldina 3
- WESTERZICHT 3
23 sep 20:00 WESTERZICHT 3 - TCO ‘78 4
30 sep 20:00 TTC Middelburg 8 - WESTERZICHT 3
04 okt 20:00 Kapelle 3
- WESTERZICHT 3
14 okt 20:00 WESTERZICHT 3 - TT Goes 3
28 okt 20:00 WESTERZICHT 3 - Scaldina 3
04 nov 20:00 TCO ‘78 4
- WESTERZICHT 3
11 nov 20:00 TT Goes 3
- WESTERZICHT 3	 
18 nov 20:00 WESTERZICHT 3 - TTC Middelburg 8
25 nov 20:00 WESTERZICHT 3 - Kapelle 3

De thuiswedstrijden vinden plaats op vrijdag 23 september, 14 oktober,
28 oktober, 18 november, 25 november
in de van Doornlaan 33A------------------------ZORG DAT JE ERBIJ BENT!
Daarom bij deze de uitnodiging aan alle leden om eens iemand mee te
brengen, hetzij je partner, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw om onze
teams een beetje aan te moedigen tijdens de thuiswedstrijden. We hebben een
geweldige zaal, die zeer laagdrempelig is(letterlijk en figuurlijk), waar altijd
koffie klaar staat, waarin de consumpties betaalbaar zijn en de gezelligheid
gegarandeerd is! Ook onze sponsoren zijn bij deze van harte uitgenodigd om
onze sportieve prestaties te komen bewonderen.
Van harte welkom!!
Maurits van Luijk, Wedstrijdsecretaris senioren
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Ferdinand Vangheluwe
14 mei1938 - 14 april 2022

Op 14 april 2022 overleed Ferdinand
Vangheluwe in de leeftijd van bijna 82 jaar.
Hij is geboren in Westkerke in België en had 2
zussen.
Volgde een opleiding aan de zeevaartschool en
vanaf zijn 18e zat hij op de grote vaart waar
hij vele landen bezocht zoals Congo en het
Suezkanaal.
In 1961 is hij gaan werken bij het Belgisch
Loodswezen en in 1963 zijn ze naar Vlissingen
verhuisd daar hij meer vastigheid wilde
voor Maria en de kinderen. Zijn baan als
loodsenoperator was erg stressvol waardoor hij
op 48-jarige leeftijd een hartinfarct kreeg. Op
58-jarige leeftijd is hij met vervroegd pensioen gegaan daar hij volledig was
afgekeurd.
Ferdinand hield erg veel van wandelen in de bergen. Vele jaren zijn ze naar
Oostenrijk op vakantie geweest. De laatste jaren werd het een vakantie naar
Benidorm daar de lange wandelingen niet meer gingen.
Samen met Maria had hij een volkstuin bij Levenslust om groente en fruit te
verbouwen. Thuis was er een prachtige bloementuin.
Zijn computer, telefoon en auto was zijn hobby.
Elk jaar keek hij uit naar de kerst. Met z’n allen samen eten, de kerstboom
versieren en vooral het kerstdorp opztten met al zijn lichtjes.
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Hij kon genieten van de kleine dingen, zijn kinderen en kleinkinderen.
Hij was al heel lang een fanatieke speler bij de TTV WESTERZICHT. Met
fanatiek bedoel ik dat hij graag wilde winnen. Altijd wel fanatiek op een
fijne manier. In 2021, om precies te zijn 1 november 2021 was hij 25 jaar
lid waarmee we hem van harte hebben gefeliciteerd onder het genot van een
bakje koffie en in het bijzijn van Maria.
In het begin was hij er altijd op de woensdagavond en later toen de
mogelijkheid er was ook op de dinsdagmiddag. Hij speelde zoveel als
mogelijk. Eerst als recreant en later als competitiespeler. Het grappige
was dat zijn tegenstanders hem, met zijn beminnelijke glimlach, meestal
onderschatten.
Daarmee leverde hij een wezenlijke bijdrage aan het kampioenschap van het
team waar hij op dat moment deel van uitmaakte. Dat gebeurde voor de eerste
keer in 2004 samen met Meindert, Annie, John en Pia.
Het jaar erna 2005 weer met Meindert, Pia en John. Annie had toen het team
verlaten. Één jaar overgeslagen maar in 2007 lukte het hem weer toen met
Meindert, Pia, John en Ger. Toen werd het een tijdje stil maar in 2012 was het
weer raak. Nu samen met Meidert, Hans v.d. Haven, Pia, Bas en Ger.
In 2017 moesten we, van de gemeente, een horecavergunning hebben. Daarbij
moesten we ook zorgen voor medewerkers die het certificaat “Verantwoord
alcohol schenken” behaalden. Dit vond Ferdinand wel grappig en in een mum
van een tijd vertelde hij trots is het bezit daarvan te zijn.
Op het laatst, toen tafeltennissen niet meer ging kwam Ferdinand wel een
kijkje nemen op de vereniging. Als er dan werd gevraagd wat hij wilde
drinken zei hij altijd: nee, nee, neem wat van mij.
Als tafeltennisvereniging WESTERZICHT wensen we Maria, de kinderen, de
kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren sterkte en kracht om samen,
maar zonder Ferdinand, verder te gaan.
Ingrid Kuyt en
Ger van Leeuwen.
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T.T.V.
WESTERZICHT

Opgericht 1 oktober 1974 Koninklijk goedgekeurd 2 januari 1975
Van Doornlaan 33a, 4368 AH Vlissingen

Van het secretariaat
Op de bestuursvergadering van dinsdag 7 juni jl. zijn de volgende besluiten
genomen t.w.
* Goedkeuring notulen van de bestuursvergadering van 12 april 2022;
* Het vernieuwen van de verenigingsvergunning tot aanvraag van gratis
VOG’s ( VOG= Verklaring Omtrent Gedrag) in de loop van 2024.
Van de redactie van het “Schuivertje” hoor ik al meerdere malen de terechte
klacht, dat ons clubblad te dun wordt en dat misschien overwogen moet
worden het maar 2 of 3 keer per jaar te laten verschijnen i.p.v. de gebruikelijke
4 keer.
Ook ik heb soms moeite met het aanleveren van kopy – toch zeker na de
zomervakantie – maar met ongeveer 50 leden moet het toch mogelijk zijn om
een wat dikker en daardoor ook een aantrekkelijker clubblad te maken.
Denk wel, sponsors zullen ook niet blij zijn met een mindere uitgave .
Ga er eens voor zitten en er ontspruit vast wel iets uit uw brein om ons
clubblad mee te vullen.
Succes ermee !!
Jaap Versteeg
Secretaris
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De woensdagavond

Ongeveer 22 jaar sta ik op de woensdagavond bij de tafeltennis om de sporters
te voorzien van koffie en andere drankjes.
Wat hebben we een mooie
zomer gehad.
Zelf ben ik veel op de camping
“Stelle Plas” geweest.
Op woensdagavond naar de
tafeltennis want dat wilde ik
niet missen. ’s Nachts weer
terug naar mijn zomerverblijf,
waar ook mijn kleinkinderen
Ebi en Gio waren.
Nu de zomer voorbij is het weer tijd om schoon te maken en op te ruimen.
De Schuivertjes van afgelopen jaren heb ik bewaard en zo kwam ik ook nog
de deelnames aan het reservegetal van de lotto tegen.
Martien Bangman is er mee gestart en ik heb het zelf ook nog enkele jaren
georganiseerd. Inleg was 50 cent
en je kon een leuk bedrag winnen.
Ook de biografie hebben we
verschillende jaren gehad.

In november clubkampioenschappen.

Heel leuk om te lezen.
Op woensdagavond krijg ik ook
nog wel eens wat te horen, maar
het blijft gezellig met de mannen
tot in de late uurtjes.

Misschien ook tijd voor een etentje.
Iedereen is welkom.
Ideeën zijn welkom

Groetjes,
Yvonne
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Beste leden
De Grote Clubactie is weer begonnen.
Door middel van loten te kopen steun je eigen vereniging. 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. De loten zijn ook dit jaar € 3,00 per
stuk.
De loten zijn verkrijgbaar aan de bar
Jeffry van Beek
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Vrijwilligers gevraagd

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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Oktober
4 oktober
10 oktober
11 oktober
20 oktober
26 oktober

Dinand de Kraker
Maurits van Luijk
Hendrik Jan Meijer
Lowy Simonse
Gijs de Reus

Novermber
3 november
6 november
6 november
10 november
16 november
19 november
20 november
24 november

Achmed El Fassi
Arnold van Gorp
Guido Scharpentier
Thijs Berkx
Rinus van Breen
Frans Daniels
Richard Trimpe
Jeffry van Beek

December
11 december
21 december

Martin Poortvliet
Thies Wibbelink

Opzeggingen
Helaas gaan een aantal leden onze
vereniging verlaten:
Frits de Rijke
30 september 2022
Jan Willem Molegraaf

30 november 2022
Finn Reijke
30 november 2022
Jubileum
Thijs Berkx, 12,5 jaar lid

1 november
Ton Nuiten, 12,5 jaar lid

1 november 2022
Joke Scharpentier, 30 jaar lid

1 december 2022

Wij wensen iedereen
een prettige en
fijne verjaardag toe!
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CONTRIBUTIE
Jeugd recreatie
€ 93,60 per jaar (€ 7,80 per maand)
Jeugd competitie
€ 133,20 per jaar (€ 11,10 per maand)
Senioren recreatie
€ 122,40 per jaar (€ 10,20 per maand)
Senioren competitie € 172,80 per jaar (€ 14,40 per maand)
Sen. Zeevarenden etc. € 75,00 per jaar (€ 6,25 per maand)
Stille leden
€ 58,20 per jaar (€ 4,85 per maand)
Donateurs
€ 12,00 per jaar (€ 1,00 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 10.30 - 11.30
uur Chinese bewegingsleer “Qigong” o.l.v. Math Milder
16.00 - 17.00 uur jeugd tot ± 12 jaar (beginner)
19.00 - 21.00 uur alle leden
Dinsdag
13.00 - 16.30 uur alle senioren recreanten
19.00 - 20.00 uur jeugd vanaf ± 12 jaar (gevorderden)
20.15 - 21.15 uur Dansen heer Lampert
Woensdag 13.00 - 16.00 uur DynamicTennis
19.30 - 24.00 uur alle senioren (recreatie heeft voorrang)
Donderdag 09.30 - 11.00
uur Chr. Gymnastiekvereniging DIOS
16.00 - 17.00 uur jeugd tot 12 jaar (even niet van toepassing)
19.00 - 20.00 uur competitiespelende jeugd
Vrijdag
14.00 - 15.00 uur Chinese bewegingsleer “Qigong” o.l.v. Math Milder
19.00 - 24.00 Senioren (competitie heeft voorrang)
Zondag
13.00 - 14.00 uur dansen Hr Lampert (indien niet op dinsdag gedanst)
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)
Reklamebord 2e jaar e.v.

€
€

Verschijning clubblad 4x per kalenderjaar.
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