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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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
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