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Beste (ouders van) jeugdleden, senioren en Oldstar-leden,
Inhoud


Intro



Restjes van voor de
vakantie
* Oldstars delen uit
* Jeugd in de prijzen



Start nieuwe seizoen!



Tafeltennis in
Frankrijk



26-28 aug: Groninger
kampioenschappen



Hierbij de 8e nieuwsbrief van 2022, bij de start van het nieuwe seizoen
2022 – 2023!
Het streven is om onze leden te informeren met een maandelijkse
nieuwsbrief. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op
met één van de bestuursleden .
We verwijzen u ook naar onze vernieuwde website, waar u alle informatie
kunt vinden over o.a. de competitie, trainingstijden, contactgegevens van
bestuursleden, onze historie etc. En met vereende krachten gaan we ons
ook dit jaar inspannen om de website actueel te houden.
In ieder geval wensen we iedereen een fit jaar en in sportief en sociaal
opzicht veel speelplezier en succes! Komend najaar bestaat de vereniging
75 jaar! Meer daarover in de volgende nieuwsbrief!

Met vriendelijke groeten,
Tom Heyne

Restjes van voor de vakantie…..

Hoofdsponsor

Ook sponsor worden?
Informeer naar de
mogelijkheden door een mail
te sturen naar :
actief-eelde@nttbnoord.nl

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

De Oldstar-leden hadden in juni een presentje in gedachten voor alle
enthousiaste inzet van de trainers/begeleiders Koos, Arthur, Willem en
Tom. Incl. voor onze sporthalbeheerder Ties, die altijd voor prima koffie en
o.a. bokkepootjes zorgt.
Namens de 24 Oldstar-leden overhandigde Margo Perreijn bij Tom in de
achtertuin kleurige Happy Socks, die ‘ontroerd en geroerd’ in ontvangst
werden genomen.
Dat wordt een kleurrijk geheel bij de start op woensdag 31 augustus!
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We kunnen trots zijn op onze jeugd!
Vlak voor de vakantie werden er nog Noordelijke Kampioenschappen
georganiseerd in Assen. Onze jeugdleden bekroonden een succesvol jaar.
Ruben versloeg iedereen die hij tegenkwam. En ook Janita met Eva en Hugo
met Roan vielen in de prijzen!



Ruben

Hugo en Roan

Eva en Janita

Janita heeft overigens net als vorig jaar deze maand opnieuw deelgenomen
aan het NTTB Tafeltenniskamp. Die doet er alles aan om in de komende
competitie, in een hogere klasse, een goed figuur te slaan. Dat gaat vast
lukken, nu het ook ‘tussen de oren’ vrij is. Janita is namelijk geslaagd voor
haar opleiding!

Start van onze activiteiten!
We gaan weer los! Op…

Hoofdsponsor

Ook sponsor worden?
Informeer naar de
mogelijkheden door een mail
te sturen naar :
actief-eelde@nttbnoord.nl

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

Dinsdag 30 augustus

17.15 – 18.15 uur
18.15 – 19.30 uur
Vanaf 19.30 uur

Training Jeugd Groep 1
Training Jeugd Groep 2
Vrij spelen senioren

Woensdag 31 augustus

10.00 – 11.30 uur

Oldstars

Donderdag 1 september

17.30 – 18.30 uur
18.30 - 20.00 uur
20.00 – 21.15 uur

Training Jeugd Groep 1
Training Jeugd Groep 2
Training senioren

Voor wie competitie speelt:
Deze begint voor de junioren weer op zaterdag 17 september.
De Table Stars starters beginnen een week later op 24 september met een
gezellige activiteit voor alle teams op één plek.
De senioren komen op dinsdag 13 september voor het eerst weer in actie.
De wedstrijdsecretaris geeft de spelers (ouders) het programma van hun
team.
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In juli fietste ik (Tom) heerlijk vier weken rond in Bourgondië, in het oude
hart van Frankrijk. Een rustieke streek met glooiende heuvels, kanalen,
kastelen en rustieke (halflege) dorpjes. Het platteland loopt ook daar
redelijk leeg. Dus vaak geen café, restaurant, winkel of bakker te vinden.
Tussen de sfeervolle steden Beaune en Dyon te midden van de wijnvelden
was het een stuk drukker.
Bij ons huisje met uitzicht op het Lac Agnan vonden we een tafeltennis tafel.
En een vriendin stuurde mij een foto van een kunstzinnige tafel in Museum
Arnhem. Deze foto’s wilde ik jullie niet onthouden. Misschien een symbool
voor het komende tafeltennis seizoen. Alles is mogelijk!

Groninger Kampioenschappen in Vries
De kampioenschappen worden georganiseerd door ttv Vries en vinden
plaats in Sporthal ‘de Kamp’, Oosterkampen 1, 9481 AK Vries.
De inschrijving heeft al plaats gevonden, maar misschien leuk om te gaan
kijken.

Hoofdsponsor

Vrij. 26 augustus
Zat. 27 augustus
Zat. 27 augustus
Zon. 28 augustus

vanaf 19.30 uur
vanaf 09.00 uur
vanaf 09.00 uur
vanaf 09.00 uur

Finales 22.30 uur
Finales 17.00 uur
Finales 14.00 uur
Finales 17.00 uur

Veteranen
Jeugd
Oldstars
Senioren

Ook sponsor worden?
Informeer naar de
mogelijkheden door een mail
te sturen naar :
actief-eelde@nttbnoord.nl

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

En een beetje hulp kan onze zustervereniging in Vries nog wel gebruiken.
Wilt u een paar uur helpen, aanmelden als vrijwilliger kan per mail bij
gk@nttbnoord.nl

