NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
‘SNUFFELAARS’ DEDEN LEKKER MEE
Op drie dinsdagen in februari hebben we weer samengewerkt met de gemeente
Nissewaard om jongelui in de gelegenheid te stellen om met onze sport en onze
vereniging kennis te laten maken in de vorm van de zogeheten snuffellessen.
Van :de vijf aanmeldingen die we hebben binnengekregen zijn er drie jongens
gedurende die weken enthousiast mee komen doen. Wie weet zijn er onder die
jongens wel een paar ‘blijvertjes’.

TAFELTENNIS FUN EVENT VOOR PUPILLEN/WELPEN
En nu we het toch over onze jeugd hebben: op zondag 11 maart organiseert
tafeltennisvereniging De Sprint/DPD in Brielle een leuk ‘tafeltennis-fun-event’ op
hun locatie in Brielle. Onze club gaat daar met negen (!) van onze pupillen en
welpen naartoe en we zien uit naar een leuke dag voor iedereen. Uiteraard in
een volgende editie verslag hierover.

SNERT TOERNOOI 2 MAART
Op het moment dat je deze nieuwsbrief onder ogen krijgt zijn we bezig met de
laatste voorbereidingen voor ons jaarlijkse snert toernooi. De inschrijving is
gesloten en we gaan in een aantal meerkampen strijden om de te verdelen
poule-prijzen maar er hoort ook weer een leuke tombola bij en uiteindelijk gaat
niemand met lege handen naar huis. Ook hiervan binnenkort een verslag.

6e OTC / DE REPELAER TOERNOOI EEN SPETTEREND
SUCCES
Met alle 48 beschikbare plaatsen op de deelnemerslijst gevuld hebben we er op
18 februari voor de zesde maal een heerlijke tafeltennisdag voor veteranen uit
het hele land van gemaakt. Een verslag hiervan vind je op onze website via deze
link:
http://www.ttvderepelaer.nl/OTC%202018%20verslag.pdf

OM NOG EVEN IN GEDACHTEN TE HOUDEN
Hieronder nog even kort een overzicht van wat we de komende periode mogen
verwachten:
Het aanmeldingsformulier voor de Paasklaverjas- en sjoelavond op woensdag
28 maart zal over enkele dagen worden opgehangen op het mededelingenbord
in de kantine. Als je hieraan wilt meedoen, schrijf je dan snel in want het aantal
plekken is beperkt.
Alle verslagen ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn
binnen en worden nu verwerkt tot het welbekende jaarverslag. Zodra we dat in
een bestuursvergadering hebben besproken zullen we de datum voor deze
bijeenkomst bepalen en de stukken aan iedereen mailen.
Het Nederlands Kampioenschap Veteranen, dat op zondag 8 april wordt
verspeeld in de Margriethal in Schiedam. Ook dit jaar zullen een aantal van onze
leden weer aan dit evenement deelnemen.
De Open Zuid-Hollandse Eilanden Kampioenschappen, georganiseerd door
onze vrienden van Hellevoets Effect op zaterdag 14 april in sporthal de
Eendraght in Hellevoetsluis. Voor verdere informatie en inschrijven:
http://ttvhe.nl/portfolio-item/40-jaar-tafeltennis-in-hellevoetsluis/
De clubkampioenschappen zijn ook al ingepland en wel als volgt:
- zaterdag 26 mei 13:00 – 16:00 uur Junioren
- zondag 27 mei 10:00 – 17:00 uur Senioren dubbelspel
- zondag 10 juni 10:00 – 17:00 uur Senioren enkelspel

