Seta nieuws in ‘t Klökske - week 27 - woensdag 4 juli 2018

Deze week in ’t Klökske … teamsamenstelling recreantenteams, verslag
kampweekend en sloop voormalige sporthal Stapakker.

COMPETITIE
Recreantencompetitie
De teams voor volgend seizoen zijn samengesteld:
Team 1
A - Guus Roosen
B - Ron van Enckevort
C - Gijs Janssen
D - Dave Leijsten
Team 2
A - Piet Janssen
B - Hay van Enckevort
C - Erik van Gasteren
D - Grad Vullings
E - Livvy Willems
Team 3
A - Gerard Bodelier
B - Sjaak van Enckevort
C - Peter Pekx
D - Rik Clephas
E - Bianca Drissen
F - Jan Rijs
Team 4
A - John van de Coelen
B - Peter Wetjens
C - Priscilla Houwen
D - Heidi Vervoort
E - Tim Clephas
F - Peter Brouwers
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Team 5
A - Engelbert Leijsten
B - Piet Raedts
C - Jan Huijs
E - Jan Hoeijmakers
Team 6
A - Jan Nellen
B - Theo Houben
C - Piet Thijssen
D - Jan van Gorp
E - Frans Keijsers
Team 7
A - Jan Sijbers
B - Piet Coenders
C - Huub Peeters
D - Math Schouten
E - Tiny Houben
Team 8
A - Hans Cloostermans
B - Hans Willems
C - Frank Hoeymakers
D - Jos Peeters
E - Fred Willemsen
F - Esmeralde Veldpaus
Team 9
A - Ton Willems
B - Ed Knops
C - Sabah Mardan
D - Sjaak Janssen
E - Hellen Leijsten
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TRAINING
Jeugd:
De laatste jeugdtrainingen voor de zomervakantie hebben inmiddels plaatsgevonden.
Deze week zijn er geen reguliere trainingen, maar vindt er op vrijdagavond 6 juli een
leuke seizoensafsluiting plaats. We beginnen om 19.00 uur.
Senioren/recreanten:
Voor de senioren en recreanten zijn de gerichte training nu toch ook echt afgelopen
voor dit seizoen.
Maandag 20 augustus vindt de eerste training op maandagavond plaats. Op vrijdag
24 is de eerste keer op vrijdag.

RECREANTEN INFO AVOND
De temperatuur in de kantine van Stapvast voelde ‘s avonds om 20.00 uur nog zeer
zomers aan, maar toch waren er afgelopen donderdag ca. 25 recreanten op de
jaarlijkse Recreanten Info avond afgekomen.
Er werd gezamenlijk met het recreantenkader terug geblikt op het afgelopen seizoen
en ook alweer vooruit gekeken naar het volgend seizoen dat op 24 augustus start
met de eerste gerichte recreanten training o.l.v. Hans Hagens.
Op 31 augustus is het Seta recreantentoernooi gepland in Stapvast. Noteer dit alvast
in je agenda. Ook werden de nieuwe 9 recreantenteams gepresenteerd.
Na de vergadering volgde nog een gezellig samenzijn en werd er nog lekker
geproost op het afgelopen seizoen en de naderende vakanties voor iedereen! Het
recreantenkader wenst dan ook iedereen een heel mooie vakantie toe.

NTTB JEUGDCUP
Aanstaand weekend nemen Kyra en Kenji deel aan de NTTB Jeugdcup op
Papendal. Dit is een tweedaags evenement, waarbij de beste welpen en pupillen van
de acht afdelingen van Nederland tegen elkaar strijden. De twee Setanen zijn allebei
voor de tweede jaar geselecteerd voor het Limburgse team. Kenji speelt in het
jongens welpenteam (tot en met 11 jaar) en Kyra speelt in het meisjes pupillenteam
(tot en met 13 jaar).
De beste drie jongens en meisjes per leeftijdsklasse (welpen en pupillen) zijn
hiervoor in Limburg geselecteerd aan de hand van de ranglijst die opgesteld is naar
aanleiding van de resultaten tijdens de competitiewedstrijden en toernooien door het
jaar heen.
Ter voorbereiding werd er afgelopen zaterdag in Wessem een dag met alle
Limburgse deelnemers getraind.
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Kyra en Kenji, komend weekend veel succes!

SLOOP STAPAKKER
De komende maandag gaat de voormalige sporthal de Stapakker gesloopt worden.
Als het goed is hebben wij hier zeer beperkt overlast van aangezien de sloop tijdens
de zomervakantie plaatsvindt.
Daar waar toch overlast te verwachten is, zullen we trachten de betrokken zo goed
mogelijk in te lichten.
Volgens de planning is alle overlast zo goed als voorbij als het nieuwe seizoen start.

KAMPWEEKEND
Ingezonden verslag
Het Seta kamp was van vrijdag 15 juni tot en met zondag 17 juni. In dit weekend
gingen we allemaal leuke spellen en activiteiten doen.
vrijdag 15 juni (dag 1)
Om 18:30 uur moesten we verzamelen bij Stapvast (Seta). Toen we allemaal bij
Stapvast waren gingen we een mini tafeltennis toernooitje doen met een heleboel
verschillende soorten tafeltennis, bijvoorbeeld dubbelklutsen. Na het toernooitje
gingen we ons bed opmaken. Toen we klaar waren met ons bed opmaken werden
we in groepjes ingedeeld en gingen we een vossenjacht doen. Dat was heel erg leuk.
Op verschillende plekken stonden mensen verkleed, daar moesten we dan een
opdracht uitvoeren voor een aantal woorden die dan uiteindelijk een zin vormden.
Met die zin kon je dan de schat vinden. Na de vossenjacht mochten we nog even
keten in de zaal. Daarna was het toch wel echt tijd om te gaan slapen.
Zaterdag 16 juni (dag 2)
Op zaterdag gingen we naar Irrland. Daar hebben we bijna de hele dag lekker
gespeeld. In de avond kregen we daar ook nog lekker frietjes. Later in de avond toen
we terug waren, hadden we nog een super gezellige karaoke avond en hebben nog
een leuke film gekeken. Daarna gingen we naar bed.
Zondag 17 juni (dag 3)
De laatste dag gingen we Wie is de mol doen in het bos. We moesten dan spellen
doen om hints te krijgen en doormiddel van die hints kon je achterhalen wie de mol
was. Ook dit deden we in 2 groepen. Toen we weer bij Stapvast waren gingen we
lekker een ijsje eten bij Lo Solé. Daarna mochten we nog een tijdje buiten spelen en
toen was het kamp helaas alweer voorbij. Het was heel erg leuk.
Organisatie … Kei bedankt!
Geschreven door Kyra en Daphne.
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KANTINE
Kantinedienst
Er staan geen kantinediensten meer ingepland.

AGENDA
Vrijdag 6 juli: seizoensafsluiting jeugd
Zaterdag 7 juli: NTTB Jeugdcup (Papendal)
Zondag 8 juli: NTTB Jeugdcup (Papendal)
Donderdag 12, 19 en 26 juli: Zumba in Stapvast
Donderdag 2, 9 en 16 augustus: Zumba in Stapvast
Maandag 20 augustus: 1e gerichte training jeugd en senioren
Donderdag 23 augustus: 1e gerichte middagtraining jeugd
Vrijdag 24 augustus: 1e recreantentraining op vrijdagavond
Vrijdag 31 augustus: recreantentoernooi (Stapvast)

PING EN PONG
Ping: Ook dit seizoen weer negen recreantenteams.
Pong: Dan zet ik in op twee kampioenen.
Ping: Wordt best tijd, toch?

TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU!
Heb jij ook zin om te tafeltennissen?
• Tafeltennis voor de jongste jeugd, vanaf 5 jaar: iedere donderdagmiddag van
15.15 – 16.45 uur
• Recreatief tafeltennis: iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur.
• 55+ tafeltennis: iedere dinsdag- en donderdagochtend vanaf 9.30 uur.
Loop gerust eens binnen!
Voor meer informatie over trainingstijden en speelmogelijkheden kun je contact
opnemen met secretariaat@ttvseta.nl of bel 077-4673977. Of kijk op de website
www.ttvseta.nl.
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