NIEUWSBRIEF JUNI/JULI 2019
BESCHIKBAARHEID ZAAL GEDURENDE DE
ZOMERVAKANTIE
Dankzij de inzet van Jan de Koning is het ook dit jaar weer mogelijk om
gedurende de zomervakantie – beperkt – van onze zaal gebruik te maken en wel
op de vrijdagavonden van 20:00 tot 23:00 uur. Dus onze ‘hardcore’ spelers (en
dat is een groeiende groep) kunnen wekelijks blijven spelen.
Overigens duurt de zomervakantie in onze regio van zaterdag 20 juli t/m zondag
1 september. De speelavonden gedurende die periode zijn dus de vrijdagen 26
juli en 2, 9, 16, 23 en 30 augustus.

LADDERPIRAMIDE: SCHOT IN DE ROOS
De introductie van de ladderpiramide is een schot in de roos gebleken: er wordt
aardig wat afgespeeld om de top van deze ‘apenrots’ te bereiken!

BALLENKOKER HANGT!
We kondigden het een vorige maal al aan, maar de ‘ballenbak’ is intussen
vervangen door een ballenkoker die bij de ingang van de kantine hangt en waar
dus balletjes voor onze wedstrijden uit kunnen worden geleend. Met dank aan
René Bernouw voor fabricage, levering en plaatsing hiervan.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Na al het geweld van activiteiten in de maand mei zijn we nog niet echt terug
gaan zitten in aanloop naar de zomervakantie want er waren nog wat uitstaande
dingen te doen.
Uitje junioren competitie team
Het idee was om ter afsluiting van de voorjaarscompetitie van het combinatie
team van Sprint en Repelaer spelers een team uitje te regelen. Tegelijkertijd kon
dan de nieuwe teamgenoot Joey worden welkom geheten bij de groep, die vanaf
september onder De Repelaer vlag gaat spelen. Dat werd gevierd met een
avondje steengrillen, gevolgd door bowlen in Bowling Spijkenisse.

Clinic voor medewerkers van de gemeente Nissewaard…
De gemeente Nissewaard organiseerde op donderdag 27 juni haar jaarlijkse
zomerfeest voor alle medewerkers. Daaraan waren ook een aantal sportieve
activiteiten gekoppeld en aan ons werd gevraagd om daaraan mee te doen. Dus
hebben we ’s middags voor 16 deelnemers in onze zaal een clinic verzorgd met
een aantal verschillende tafeltennis(gerelateerde) activiteiten. Onder andere wat
basis-slagen, maar ook het voetenwerk in de vorm van de pilonnenrace met twee
(fanatieke!) teams, de ‘sterkste tafel competitie’ en tot besluit uiteraard het meest
populaire spel op camping en schoolplein: ‘round the table’. Het werd een erg
leuke sportieve bijeenkomst waarvoor we erg veel waardering hebben
ontvangen.
…met nog een andere aardige bijwerking
Omdat de school De Wegwijzer bereidwillig was haar gym-uren van de
donderdag af te staan ten behoeve van de clinic voor de gemeente, hebben wij
aangeboden om na de zomervakantie voor een aantal van hun midden- en
bovenbouwgroepen een dagje tafeltennisles in plaats van de gebruikelijke
gymlessen te geven. Net zoals we dat jaarlijks al voor de Montessorischool doen.
Dat aanbod is gretig aanvaard en dit krijgt dus vervolg.

TENSLOTTE
Na de vakantie gaan we hard op weg naar de viering van het 60 jarig jubileum
van de club. Voor nu wensen wij iedereen een mooie, gezonde en sportieve
zomerperiode toe!
Bestuur TTV De Repelaer

