Seta nieuws in ‘t Klökske - week 34 - woensdag 22 augustus 2018

Deze week in ’t Klökske … stofwolken rondom en in Stapvast opgetrokken, training
weer begonnen.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
De indelingen voor de najaarscompetitie zijn al terug te vinden op de website van de
afdeling Limburg. De jeugdleden en hun ouders ontvangen deze week het schema
ook per E-mail. Dit schema bevat ook het vervoers- en speelschema per week.
Recreantencompetitie
Ook de indeling van de poules van de recreantencompetitie staat op de website (van
de recreantencompetitie). De data zullen in de loop van deze week definitief worden.
Dit is door de competitieleider gecommuniceerd met de aanvoerders van de teams.

TRAINING
Jeugd:
Eerste training heeft afgelopen maandag plaats gevonden. Gelukkig was Stapvast (in
ieder geval de speelzaal) weer schoon. De training op donderdag en vrijdag
beginnen ook deze week.
Senioren/recreanten:
Maandag 20 augustus vond de eerste training op maandagavond plaats: 10
personen waren meteen aanwezig. Top!
Op vrijdag 24 is de eerste training op vrijdag. Hans heeft er weer zin in. Jullie ook?
De training is van 20.15 tot 21.15 uur. Daarna nog vrij spelen.

SCHADE STAPVAST
De herstelwerkzaamheden zijn voor een deel achter de rug. De
schoonmaakwerkzaamheden zijn nog in (volle) gang, maar aan het eind van deze
week zal weer schoon zijn in Stapvast. Iedereen die zijn best heeft gedaan tijdens
het gehele proces van slopen, herstellen en schoonmaken… BEDANKT!
De komende weken zullen een deel van de spanten in de speelzaal afgetimmerd/
afgewerkt worden. Daarna moet de hele muur nog geschilderd worden.
Ondertussen zal ook de buitenmuur gemetseld worden.
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OPENINGSTOERNOOI RECREANTEN
Vrijdag 31 augustus vindt traditioneel het openingstoernooi voor de recreanten plaats
in Stapvast, aanvang 19.00 uur. De organisatie bepaalt aan de hand van het aantal
en speelsterkte van de aanmeldingen de speelwijze. Uitgangspunt is dat iedereen zo
veel mogelijk en zo veel mogelijk tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt. Kosten
bedragen slechts € 4,00. Opgeven via de link in het E-mail bericht dat je ontvangt of
via de website van de recreantencompetitie.

KANTINE
Kantinedienst
Er staan nog geen kantinediensten gepland.
AGENDA
Donderdag 23 augustus: 1e gerichte middagtraining jeugd
Vrijdag 24 augustus: 1e recreantentraining op vrijdagavond
Vrijdag 31 augustus: recreantentoernooi (Stapvast)
Zondag 2 september: Jeugd Challenge (Geleen)
Zondag 23 september: Jeugdranglijsttoernooi (Maasbracht)
Zondag 30 september: voorronde NJM
Zondag 7 oktober: plaatsingsronde NJM

PING EN PONG
Ping: De ellende van sloop en herstel lijkt grotendeels voorbij.
Pong: Nu weer focus op tafeltennis!

TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU!
Heb jij ook zin om te tafeltennissen?
• Tafeltennis voor de jongste jeugd, vanaf 5 jaar: iedere donderdagmiddag van
14.45 – 16.15 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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