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Beste Leden,
onderstaand de nieuwsbrief, opgesteld door onze PR man Frank Moonen.
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
Beste leden,
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie van een aantal zaken wat betreft onze vereniging op de
hoogte brengen. Aan jullie het verzoek deze informatie goed door te nemen. Uiteraard zijn
opmerkingen, vragen en ideeën altijd welkom, mondeling bij een van de bestuursleden of via de
mail: bestuur@ttvlandgraaf.nl
Sportweek herstvakantie:
In de herfstvakantie (15 t/m 20 oktober) vindt de SPORTWEEK NIEUWENHAGEN plaats. Dit is een
door de overheid gesubsidieerd project met als doel iedereen in de wijk aan het sporten te krijgen.
Tafeltennis is een van de mogelijke sporten. Daarom doen we mee met twee activiteiten, de jeugd en
de recreanten. Jeugdleden krijgen de kans om op donderdag 18 oktober (vanaf 18.00 uur) kennis te
maken met tafeltennis. Recreanten
(55-plussers) kunnen op vrijdag 19 oktober (tussen 10.00 en 12.00 uur) komen tafeltennissen. We
hopen op zoveel mogelijk aanmeldingen en wie weet levert het ook nieuwe (jeugd)leden op.
Uiteraard zijn onze eigen leden van harte welkom om te komen helpen op genoemde tijdstippen.
Clubkampioenschappen:
Met een kleine 30 deelnemers konden we spreken van een goede opkomst tijdens de
clubkampioenschappen op 8 september. Wellicht was de datum, een week voor de start van de
competitie, goed gekozen. Daarom willen we dat volgend seizoen op dezelfde manier doen, ook
weer met een barbecue. Niek Boymans won het A-toernooi en Paul Nix het B-toernooi. Lars Lambriex
werd kampioen bijn de jeugd. Proficat! Het bestuur wil wel op opzet van het toernooi nog evalueren
naar aanleiding van enkele reacties.
Belangrijke data:
Vrijdag 30 november (20.00 uur) Kwajongtoernooi in café Hoefveld (inschrijven op de avond zelf)
Zaterdag 8 december (16.00 uur) Laatste thuiswedstrijden van dit seizoen met huldiging van
eventuele kampioensteams Zaterdag 5 januari 2019 (10.00 uur) Landgraaftoernooi in onze zaal
(uitnodiging volgt op de mail)
Weekendje weg:
Ook in 2019 (na Trier en Brugge) is er weer een uitstapje voor de senioren. Deze keer wordt het
Antwerpen en opnieuw in het eerste weekend van maart. Dan is wel Carnaval maar na een rondgang
rond de deelnemers van vorig jaar bleek dat geen probleem. Vertrek is op vrijdag 1 maart en de
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terugreis op maandag 4 maart. De kosten bedragen EUR 185. Meer informatie en aanmelden bij Paul
Nix, er is plek voor 12 deelnemers.
Recreantengroep:
De recreantengroep traint voortaan op de zaterdagochtend. De groep, bestaande uit ongeveer 20
recreatieve tafeltennisser, trainde altijd op de vrijdagochtend. Maar omdat de basisschool meer uren
wilde hebben voor hun gymlessen is in onderling overleg met de gemeente de groep verplaatst naar
de zaterdag.
Trainingstijden:
Maandag vanaf 20.00 uur senioren
Dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur: voor jeugd Donderdag tussen 18.30 en 19.30 uur jeugd en vanaf
19.30 uur senioren Vrijdag vanaf 19.30 uur senioren

