Seta nieuws in ‘t Klökske - week 19 - woensdag 9 mei 2018

Deze week in ’t Klökske … aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag:
ROMMELMARKT in STAPVAST.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
De voorjaarscompetitie zit er op. We gaan al weer vooruit kijken naar het najaar.
Binnenkort volgt er een inventarisatierondje per E-mail.
En … we zijn op zoek naar een nieuwe competitieleider. René stopt er na dit seizoen
mee.

Recreantencompetitie
De competitie zit er voor alle teams op. De eindklasseringen:
SETA 1 – 1e klasse – 4e plaats
SETA 2 – 2e klasse – 5e plaats
SETA 3 – 4e klasse – 2e plaats
SETA 4 – 4e klasse – 9e plaats
SETA 5 – 5e klasse – 4e plaats
SETA 6 – 5e klasse – 7e plaats
SETA 7 – 6e klasse – 5e plaats
SETA 8 – 6e klasse – 7e plaats
SETA 9 – 7e klasse – 2e plaats

KAMPWEEKEND JEUGD
Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni vindt het kampweekend voor de jeugd
plaats. Alle jeugdleden hebben hierover per E-mail bericht ontvangen. Opgeven ook
per E-mail.

ROMMELMARKT
Binnen staat alles al klaar. Woensdag nog aan het werk voor de ‘buitenafdeling’. En
donderdag gaan we los!
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KANTINE
Kantinedienst
Er staan geen kantinediensten meer ingepland.

AGENDA
Zaterdag 5 mei – woensdag 9 mei: opbouwen rommelmarkt
Donderdag 10 mei: Rommelmarkt
Zondag 13 mei: Jeugd Challenge 5 (Geleen)
Zondag 27 mei: LJM finale (Geleen)
Zaterdag 9 juni: finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen)
Zaterdag 10 juni: finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen)
Vrijdag 15 – zondag 17 juni: kampweekend jeugd
Zaterdag 7 juli: NTTB Jeugdcup (Papendal)
Zondag 8 juli: NTTB Jeugdcup (Papendal)

PING EN PONG
Ping: Hemelvaartsdag 10 mei: Rommelmarkt
Pong: Voor iedereen is er wel een koopje!

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.

