NIEUWSBRIEF SEPTEMBER/OKTOBER 2017
ACTIVITEITEN VOOR DIT SEIZOEN
Afgelopen week zijn we als bestuur bijeen geweest om onder meer de
activiteiten voor dit lopende seizoen onder de loep te nemen en op de agenda te
zetten. Hieronder volgt een overzicht van zaken waar we zoal mee op de
proppen zijn gekomen. Immers, met het mooie nazomerweer van de afgelopen
dagen zouden we bijna vergeten dat we volgende week al november op de
kalender hebben.
We beginnen met het jaarlijkse Sinterklaas handicaptoernooi dat zal
plaatsvinden op vrijdag 1 december. Als altijd zal dit worden georganiseerd
door Jan de Koning en Bert Kriesz en – ook als altijd – zal de deelnemerslijst van
maximaal 30 deelnemers naar verwachting snel vollopen. Dus als je mee wilt
doen meld je dan snel aan zodra het aanmeldingsformulier op het
mededelingenbord hangt want vol is vol!
De Kerstklaverjas en sjoelavond wordt gehouden op vrijdag 15 december.
Ook hiervoor is doorgaans veel belangstelling en we hopen er weer een leuke
avond van te maken.
Dan belanden we alweer in 2018 en dus wensen wij elkaar een gezond en
voorspoedig Nieuw jaar onder het genot van een drankje en een hapje op onze
Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 12 januari 2018.
Alweer voor de zesde maal is onze club gastvereniging van het OTC
Veteranentoernooi dat zal worden gehouden op zondag 18 februari 2018. We
hopen weer op een volle bak net als de afgelopen jaren.
Voor het Snert-toernooi kunnen we nog geen datum aangeven maar zodra het
speelschema van de voorjaarscompetitie er is, gaan we dit doen op de vrijdag in
de competitievrije week, naar verwachting eind februari 2018.
De Paasklaverjas en sjoelavond wordt gehouden op woensdag 28 maart.

Voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering kunnen we nog geen datum
noemen maar deze zal naar verwachting tussen half maart en half april worden
ingepland.
Voor de Clubkampioenschappen kunnen we wel alvast een paar data
verklappen:
Zaterdag 26 mei : Junioren
Zondag 27 mei
: Senioren/Veteranen dubbelspelen
Zondag 10 juni
: Senioren/Veteranen enkelspelen
Naast al deze activiteiten binnen de vereniging zullen we ook het nodige doen
om onze mooie sport buiten de vereniging uit te dragen.
Zo hopen we binnenkort weer eens een leuke tafeltennisdag te houden in
samenwerking met de Montessorischool.
Ook is van de Gemeente Nissewaard bericht binnengekomen dat er in februari
2018 in samenwerking met verenigingen weer een aantal zogeheten snuffellessen zullen worden gehouden en daar zullen we wederom met plezier aan
meewerken.

TERUGBLIK GEUZENSTADTOERNOOI BRIELLE
Op zondag 8 oktober gaven we met 9 spelers acte de presence op het
Geuzenstadtoernooi in de fraaie locatie van TTV De Sprint in Brielle. Uiteraard
was ook De Sprint zelf goed vertegenwoordigd en we zagen ook een aantal
bekenden van Hellevoet’s Effect en Melissant terug. Het werd een leuke dag
waar in de vorm van een aantal meerkampen werd gestreden om de te verdelen
prijzen.

Het toernooi in volle gang

Paul was ingedeeld in een erg sterke poule maar heeft zich heerlijk kunnen uitleven

Rene en Danny mochten het in hun poule tegen elkaar opnemen

Na afloop van het toernooi konden we met tevredenheid vaststelen dat we een
aantal prijswinnaars hadden. En zo’n dagje sporten maat natuurlijk hongerig.
Laat nu toevallig vlakbij Brielle het knusse dorpje Oostvoorne liggen en daar is
ook een gezellig Chinees restaurant genaamd De Lange Muur, bijna de buurman
van Rinus. Daar zijn we met z’n negenen naartoe gegaan en voegde ook Yvonne
zich bij de groep. Met een heerlijke maaltijd hebben we deze leuke dag besloten.

De groep ‘aan de dis’. Het begin van een traditie?

