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De zomer in…

Op 26 juni sloot de vereniging het seizoen af met het 15e Pop Ansing kindouder toernooi. Kinderen kwamen met hun ouder (een enkele zelfs met een
leen-opa) achter de tafel in actie.
Aan het begin legde Hetty Klok de regels van het dubbelspel uit. Met hulp
van de kinderen kwamen de ouders er wel uit. De gezellige en sportieve
middag werd afgesloten met pannenkoeken met wat drinken erbij.
In tussentijd is de vakantie periode begonnen. Een mooie periode voor
andere dingen buiten.
In deze nieuwsbrief kijken we vast vooruit naar de start van het seizoen.

Eerste trainingen
De trainingen voor de jeugd beginnen weer op dinsdag 5 september, eerst
van 17-18 uur. Op donderdag 7 september komen jeugd (vanaf 18.30 uur)
en senioren (vanaf 20 uur) weer in actie.
Ze worden weer verzorgd onder de bezielende leiding van Hetty Klok en
Koos Kuiper.

Hoofdsponsor

De najaar-competitie

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

De wedstrijdsecretarissen Simon Velis en Jarko Weering hebben in juni de
teams voor de najaar-competitie al opgegeven. Ze rollen in grote lijnen
door vanuit het voorjaar.
Nynke Hoogeveen en Gerard Smit wisselen van team, Na haar rentree is
Nynke er duidelijk aan toe om in de hoofdmacht te spelen. Tom Heyne
begon een jaar terug weer met tafeltennis. Hij debuteert in het tweede team
in Eelde. Jaap Dijt stopt met de competitie, nieuwkomer Jeroen de Boer
maakt in diens team zijn debuut. Ook Klaas Postma gaat na een half jaar
weer aan de slag.
De jeugd kent op zaterdag 16 september haar eerste wedstrijden.
De senioren beginnen in de week van dinsdag 12 september. Iedereen
succes en veel plezier.
Voor de start krijgen alle spelers hun speelschema met de gegevens
toegestuurd. Wedstrijdsecretarissen, bedankt!
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Op de Algemene Leden Vergadering gaven de leden hun input over het
systeem met tenues van de club voor competitiespelers. De ALV liet verdere
besluitvorming over aan het bestuur.
In de aanloop naar wijziging van de opzet, betalen competitiespelers dit
najaar geen kledingtoeslag in de contributie. Deze wordt daardoor iets
lager. Recreanten hebben geen competitiekleding, zij betaalden dan ook
geen toeslag, voor hen verandert er niets.
Binnenkort volgt verder bericht.

Een supermarktactie…
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Afgelopen voorjaar hield de Jumbo haar plaatjes spaaractie van sporters in
Eelde-Paterswolde.
Van 4 t/m 24 september houdt een andere supermarkt een actie om sport
en bewegen te stimuleren. Dit in samenwerking met NOC-NSF en
plaatselijke verenigingen. Ook ttv Actief doet mee.
Welke supermarkt en hoe, dat bekend maken laten we aan de supermarkt…

Sportpret, voor belangstellenden
In de gemeente Tynaarlo is Sportpret een begrip. Het is een mooie manier
voor inwoners om gedurende 4 weken kennis te maken met een sport.
Op dinsdag 19 september om 16 uur begint het eerste blok voor de jeugd.
Op donderdag 21 september om 20 uur dat voor volwassenen.
Ken je iemand die belangstelling heeft in tafeltennis, of die nog een sport
zoekt… misschien is dit een mooie gelegenheid het eens te proberen!
De deelname is gratis, batjes en balletjes zijn in De Kooi aanwezig.
Meer info en inschrijven t/m 13 september op http://sport.tynaarlo.nl/
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Wat doet sponsor
Bouwbedrijf Ansing,
voor u

Bouwbedrijf Ansing is een allround bouwbedrijf dat actief is in nieuwbouw,
verbouw, onderhoud en renovatie in met name de kop van Drenthe.
Eigenaar Poppe Ansing:
We hebben in de loop der jaren echter vooral naam gemaakt op het gebied
van verbouw. Het zijn vaak klussen waar je wat meer over moet nadenken
en waarbij je soms ook wat meer risico’s loopt. Daar lopen wij niet voor
weg. Wij zien het vooral als een uitdaging. Een hele hoek van een huis
uitbreken en op stempels zetten is voor ons bijvoorbeeld geen probleem.
Als een verbouwing dan tot volle tevredenheid wordt uitgevoerd geeft dat
ons des te meer voldoening .

De werkwijze van Bouwbedrijf Ansing
Voordat wij aan een klus beginnen wordt samen met de klant besproken
wat de wensen en mogelijkheden zijn. We kijken naar wat deze belangrijk
vindt, en het moet ook passen binnen het budget. Wat je bouwt moet mooi,
functioneel, goed en betaalbaar zijn. Het gaat bij ons duidelijk om meer dan
alleen het plaatje.

Hoofdsponsor

Ook sponsor worden?
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naar :
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Of Facebook: /TTVActiefEelde

Na een uitvoerig gesprek maak ik een eerste schets die vergezeld gaat van
een kostenoverzicht. De klant krijgt een duidelijk uitgewerkte offerte
waarin helder staat omschreven welke kosten de verschillende
werkzaamheden met zich meebrengen. Zo is er meteen zicht waarop
eventueel bezuinigd zou kunnen worden. Dat vormt de basis om in
onderling overleg tot een definitief bouwplan te komen waarbij wensen
en kosten met elkaar in overeenstemming zijn gebracht.
Deze open werkwijze wordt door veel mensen bijzonder gewaardeerd.

Over Poppe Ansing en sport
Uit eerdere persberichten…
Ik vind het belangrijk dat mensen sporten, vooral kinderen. Ze moeten
bewegen, en met anderen in contact komen. Dat is goed voor hun
ontwikkeling .
Voor meer informatie ga naar www.bouwbedrijfansing.nl.

