Seta nieuws in ‘t Klökske - week 26 - woensdag 27 juni 2018

Deze week in ’t Klökske … het seizoen nadert zijn eind, toch zijn er nog een
behoorlijk aantal leden fanatiek aan het ballen!

COMPETITIE
Recreantencompetitie
Aanstaande donderdag 28 juni vindt de jaarlijkse informatie avond voor de
recreanten plaats in Stapvast.

TRAINING
Jeugd:
Deze week zijn de laatste jeugdtrainingen voor de zomervakantie:
Week 26: 25 juni (ma), 28 juni (do middag en avond), 29 juni (vr selectie)
In week 27 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 er op maandag en vrijdagavond nog
trainingsmogelijkheden. Hier wordt goed gebruik van gemaakt!
Vrijdag 29 juni is er om 20.15 uur een laatste gerichte training mits er minimaal vier
personen aanwezig zijn.
Indien er minder dan vier personen aanwezig zijn, kunnen deze uiteraard wel vrij
spelen, maar is er geen gerichte training. Graag vooraf even aanmelden via de
groepsapp.

KANTINE
Kantinedienst
Er staan geen kantinediensten meer ingepland.
AGENDA
Donderdag 28 juni: recreanten informatie avond (Stapvast)
Zaterdag 30 juni: trainingsstage NTTB jeugdcup (Wessem)
Vrijdag 6 juli: seizoensafsluiting jeugd
Zaterdag 7 juli: NTTB Jeugdcup (Papendal)
Zondag 8 juli: NTTB Jeugdcup (Papendal)
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PING EN PONG
Ping: De laatste trainingen van het seizoen komen er aan.
Pong: En nog een bijzonder tweedaags toernooi voor twee Setanen.
Ping: De NTTB Jeugdcup op 7 en 8 juli op Papendal.
Pong: Compleet met overnachting in een hotel.
Ping: Oppassen voor sterallures!

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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