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Agenda activiteiten

De vereniging volgt met de trainingen het vakantieritme van de scholen.
Komende week is er dan ook geen training.

Geslaagde start toernooienreeks bij Actief
De Nederlandse Tafeltennis Bond organiseert een toernooientoer in het
Noorden. Ttv Actief trapte zaterdag af als gastheer van de eerste in de
reeks. Het was bedoeld voor kinderen die in aanmerking komen voor Table
Stars, dit is een competitie voor startende jeugd.
De vakantie begon, toch was de opkomst goed met deelnemers van 8
verschillende verenigingen.
In poules kwamen de kinderen in actie. Daarbij moesten ze zelf tellen, de
stand invullen en bij twijfel er met elkaar uitkomen. Het werd een
plezierige middag, met een gezellige sfeer onder de deelnemers en de
ouders.
Na de kruisfinales wist Matthijs Bouma een mooie derde plaats te bereiken.
Tot slot deden alle deelnemers nog mee aan het spel “rondje om de tafel”.
Met zoveel lol leken ze niet moe te worden!

Hoofdsponsor

Vervanging ketels verwarming De Kooi
De gemeente gaat in de vakantie de verwarmingsketels in De Kooi
vervangen. Daarna doen ze het vast beter.
Ook sponsor worden?
Informeer naar de
mogelijkheden door een mail
naar :
actief-eelde@nttbnoord.nl

Bezoek ook eens de website:
http://www.ttvactief.nl
Of Facebook: /TTVActiefEelde

Agenda activiteiten
Naast de trainingen, het vrijspelen en de competitie is de agenda voor dit
halfjaar bekend. Voor wie alvast wil meeschrijven…
27 febr.
Algemene Leden Vergadering (20.30-21.30)
6 maart
Sportpret jeugd
}
8 maart
Sportpret volwassenen
} Wie nog geïnteresseerden
8 mei
Sportpret jeugd
} kent… inschrijving via de
17 mei
Sportpret volwassenen
} website gemeente Tynaarlo
19 mei
Clubkampioenschappen jeugd
22 mei
Clubkampioenschappen senioren
2 juni
Kind-vriend(in) activiteit
23 juni
Kind-ouder toernooi met pannenkoeken eten

