
Rijnsoever opent haar deuren in herfstvakantie

Bij Tafeltennisvereniging Rijnsoever is
iedereen welkom. Daarom
organiseren wij een Open Dag op
zaterdag 21 oktober. In de
herfstvakantie wordt er geen
competitie gespeeld en zijn de
scholen een weekje dicht. Wat is er
dan leuker om te gaan tafeltennissen? 
 
Speciaal voor deze gelegenheid
hebben wij onze zaal aan de Krom 57
in Katwijk omgebouwd tot een een
'Tafeltennisspeeltuin'. Hierin kun je
bijvoorbeeld meten hoe hard je kunt
slaan, spelen op een hele kleine tafel,
of meppen met bijzondere batjes.
Speel jij mee? Tussen 10:30 en 13:30
uur is de speeltuin geopend. Ook voor
ouders en leden van de vereniging is
dit absoluut de moeite waard!
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Nieuwe voorzitters
barcommissie

 
Even voorstellen: Patrick
Vandormael en Jasper



Winkelcentrum de Hoftuin
uit Rijnsburg heeft een hele
leuke actie opgezet voor
verenigingen uit de
gemeente: De Munten Club
Actie. Met deze actie kun je
bij aanschaf van speciale
producten munten
verdienen. Elke munt is
€0,50 waard. Wij doen ook
mee, dus doe je
actiemunten in de koker (bij
de AH) van TTV Rijnsoever.
Zo help je mee sparen om
onze vrijwilligers eens extra
in het zonnetje te zetten. De
actie loopt nog tot 20
oktober, dus ga snel eens
winkelen in de Hoftuin!
 
 

Bekijk de
spaaractie

als breedtesportvereniging
al zeer lange tijd sporten
en bewegen voor álle
groepen uit Katwijk en
omgeving. Een groep van
enthousiaste spelers met
een fysieke beperking,
voornamelijk afkomstig van
het Raamwerk/Zeehos
speelt op zondag een
aangepaste vorm van
tafeltennis. In oktober
wordt zelfs het 12,5 jarige
jubileum gevierd! Het is
altijd gezellig en de groep
wordt begeleid door een
groot aantal vrijwilligers. Er
is daarom nog ruimte voor
groei in de groep, waar nu
hard aan wordt gewerkt. 
 

Lees meer

Klinkenberg. De twee
nieuwe voorzitters van de
barcommissie! Vanaf dit
seizoen zullen deze twee
enthousiaste heren, samen
met Lex en Corine ons
voorzien van lekkere
drankjes, hapjes en een
boel gezelligheid. De
barcommissie regelt naast
de barbezetting tijdens
toernooien en wedstrijden
ook de inkoop. Daarnaast
is het de bedoeling dat er
een aantal zaken worden
verbeterd. Benieuwd naar
hun ideeën? Lees ze door
hieronder te klikken. 
 

Ideeën voor de bar

Meten is weten! De poll

Dit keer in de poll: Een nieuw seizoen betekent vaak weer even kijken naar de kwaliteit
van je batje, schoenen en rubbers. Maar wat doe je eigenlijk met je oude rubbers? 

 
Wat doe jij met je oude tafeltennis rubbers? 

 
A. Ik bewaar ze, misschien heb ik ze later nog nodig 

B. Ik gooi ze weg 
C. Ik geef ze aan Jan Holten; hij maakt er nieuwe batjes van voor in de kist! 

 
Uitslag vorige maand over de aanschaf van nieuw materiaal: 66% van de stemmers

koopt het liefst bij stand van TTSport. 33% van de stemmers zou graag willen bestellen bij
een vast aanspreekpunt van de vereniging. 

Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je vraag
naar werving@ttvrijnsoever.nl

Facebook Flickr Website Email

Copyright © 2017 TTV Rijnsoever, Alle rechte voorbehouden. 
Alle leden en abonnees ontvangen deze (maandelijkse) nieuwsbrief. Wil je deze nieuwsbrief blijven

http://www.dehoftuin.nl/nieuws/770-Muntenactie-in-De-Hoftuin/
https://www.ttvrijnsoever.nl/page/mindervaliden/
https://www.ttvrijnsoever.nl/nieuws/2205-even-voorstellen.../
mailto:werving@ttvrijnsoever.nl
http://www.facebook.com/ttvrijnsoever
http://www.facebook.com/ttvrijnsoever
https://www.flickr.com/photos/146456581@N05/albums
https://www.flickr.com/photos/146456581@N05/albums
http://www.ttvrijnsoever.nl/
http://www.ttvrijnsoever.nl/
mailto:werving@ttvrijnsoever.nl
mailto:werving@ttvrijnsoever.nl


ontvangen? Afmelden kun je onderaan deze mail. Via werving@ttvrijnsoever kun je ideeën, tips,
opmerkingen over deze nieuwsbrief kwijt.

 
Wil je wijzigen hoe je deze mail ontvangt? 

Je kunt hier je gegevens wijzigen of je afmelden voor deze nieuwsbrief
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