Komkommertijd

Het is vakantie en daarom is er even niet zoveel te melden. Bovendien heb ook ik wel
even behoefte aan wat welverdiende rust. Toch wil ik jullie jullie onderstaande tips niet
onthouden. Wist jij dit al over de ... komkommer?
1. Ouch, te lang in de zon gelegen? Leg gauw een plakje komkommer op je verbrande
huid, dit haalt de hitte eruit.
2. Heb je iets te diep in het glaasje gekeken maar wil je de volgende dag écht geen kater
hebben? Eet een paar schijfjes komkommer voordat je naar bed gaat en je wordt weer
helemaal fris en fruitig wakker.
Leerzaam, niet? Oké, toch ook nog even wat over tafeltennis! Gewoon, omdat het zo leuk
is. Want in voorbereiding op volgend seizoen staat er wel veel te gebeuren. Deze zomer is
TTV Rijnsoever op de volgende plaatsen actief. Kom jij ook langs?
A. Zaterdag 19 augustus: Workshop Tafeltennis @ Hoofdbibliotheek Katwijk
Tijd: van 13:30 tot 15:30 uur. Voor jeugd vanaf 6 jaar.
B. Zaterdag 26 augustus: Braderie @ Katwijk aan den Rijn
Kom met de familie gezellig langs bij onze kraam op de altijd sfeervolle braderie.

C. Dinsdag 29 augustus: Vrijwilligersmarkt @ Andreasplein Katwijk
Op de vrijwilligersmarkt is van alles te beleven. TTV Rijnsoever staat er met een kraam.
D. Maand augustus: Pop-up tafeltennis @ de boulevard.
Houd onze Facebook in de gaten, want bij mooi weer zijn we te vinden op de Wurft!

FIJNE VAKANTIE!

Meten is weten! De poll
Dit keer in de poll: uiteraard de komkommers. Wat vind jij eigenlijk van deze groente?
A. Hmm, lekker door de salade!
B. Groente? Daar houd ik niet van
C. Te lang! ik eet altijd de helft, en de rest ligt te verpieteren in de koelkast
Uitslag vorige maand over jouw zomerprogramma: 33% van de stemmers is blijft lekker
tafeltennissen, 22% is druk met een andere sport en de overige 44% zit op het strand.
Genieten!
Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je vraag
naar werving@ttvrijnsoever.nl
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