Seta nieuws in ‘t Klökske - week 35 - woensdag 29 augustus 2018

Deze week in ’t Klökske … vorige week al weer volop getraind, nu de focus al op de
eerste wedstrijden, SETA Kwist mee en in oktober Bettine Vriesekoop naar Stapvast.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
De indeling zijn definitief en het programma ook. Op 8 september worden de eerste
wedstrijden voor SETA gespeeld.

Recreantencompetitie
Ook het wedstrijdprogramma voor de recreantencompetitie is definitief. De eerste
wedstrijden worden gespeeld op 11 en 13 september.
Programma week 37:
SETA 1 – Wap in 1, donderdag 13 september 20.00 uur
SETA 4 – SETA 3, dinsdag 11 september 20.00 uur
Noad 3 – SETA 5, donderdag 13 september 20.15 uur
SETA 7 – SETA 6, donderdag 13 september 20.00 uur
SETA 8 – SETA 9, dinsdag 11 september 20.00 uur
Programma week 38
Fortus 4 – SETA 4, maandag 17 september 20.00 uur
Zwalocom 3 – SETA 7, dinsdag 18 september 20.15 uur (Lottum)
Red Stars 4 – SETA 8, vrijdag 21 september 20.00 uur

TRAINING
Prima opkomst op de jeugd en senioren trainingen. We zijn weer begonnen!

10 JAAR KBO TAFELTENNIS
Dit najaar is het tien jaar geleden dat in Stapvast werd gestart met tafeltennis in
samenwerking met de KBO. Sindsdien trainen er volop 55+’ers op dinsdag- en
donderdagochtend. De groep bestaat uit ongeveer 20 mannen én vrouwen.
Ter gelegenheid van deze mooie mijlpaal zal op donderdag 11 oktober Bettine
Vriesekoop een clinic voor 55+ komen geven. Niet alleen voor de KBO’ers die nu al
spelen, maar zeker ook voor de 55+’ers die nog thuis zitten.
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SETA KWIST MEE!
Zoals jullie wellicht al gehoord hebben willen we graag met een SETA-team
meedoen met Zaerum Kwist. Een avond vol gezelligheid en goed voor de
teambuilding. Dit festijn vindt plaats op zaterdag 17 november van ca 18.00-18.30 tot
uiterlijk 23.30 uur, dan moeten de antwoorden ingeleverd zijn.
Zaerum Kwist is een dorpskwis (dorpsquiz) die men speelt in teams, waarbij vragen,
puzzels en opdrachten over Zaerum aan bod komen. Deze gezellige dorpskwis is
bedoeld voor alle inwoners van Sevenum. Jong en oud, leeftijd speelt geen rol.
Iedereen bepaalt zelf de samenstelling en de grootte van het team waarmee ze zich
inschrijven. Meer Info: www.zaerumkwist.nl
Iedereen kan zich voor het SETA-team opgeven. En natuurlijk mag je ook je man,
vrouw, vriend, vriendin, broer, zus, zoon, dochter of helemaal iemand anders
meenemen. Des te meer zielen, des te meer vreugde! Een combinatie van jong en
oud, man en vrouw levert het sterkste team op, dus geef je op!
Wij zullen een team inschrijven zodra we 10 opgaven hebben. De kosten voor deze
inschrijving worden betaald door SETA. Tevens zorgen we voor een hapje
tussendoor. De drankjes zijn deze avond voor eigen rekening. We spelen uiteraard
vanuit ons eigen clublokaal Stapvast.
Je kunt je opgeven door je via de mail aan te melden bij het secretariaat
(secretariaat@ttvseta.nl) of persoonlijk bij Bianca Drissen of Livvy Willems.
Dus twijfel niet en wacht niet te lang! Geef je meteen op!
Namens de commissie Jeugd, Ledenwerving en PR organiseren/coördineren Bianca
en Livvy dit leuke en gezellige evenement.

SCHADE STAPVAST
Er lijkt nu even niets te gebeuren. Het kader is echter achter de schermen druk bezig
om e.e.a. georganiseerd en geregeld te krijgen. De medewerking van andere partijen
laat echter te wensen over.
Als het goed wordt de toegang tot Stapvast in de loop van deze week weer wat
ruimer. Binnen is door hard werken van een aantal personen alles weer zo’n beetje
normaal. (Behalve de afwerking van de spanten en het schilderwerk, dat de
komende weken gaat gebeuren.)

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.
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Kosten bedragen slechts € 4,00. Opgeven via de link in het E-mail bericht dat je
ontvangt of via de website van de recreantencompetitie.

ALV
De algemene ledenvergadering zal dit seizoen niet in september plaatsvinden. Door
al het extra werk en overlast als gevolg van de sloop van Stapvast is het bestuur
genoodzaakt om de ALV enkele maanden later te organiseren.

KANTINE
Kantinedienst
Er staan nog geen kantinediensten gepland.

AGENDA
Vrijdag 31 augustus: recreantentoernooi (Stapvast)
Zondag 2 september: Jeugd Challenge (Geleen)
Zaterdag 8 september: start zaterdagcompetitie jeugd en senioren
Zondag 23 september: Jeugdranglijsttoernooi (Maasbracht)
Zondag 30 september: voorronde NJM
Zondag 7 oktober: plaatsingsronde NJM
Donderdag 11 oktober: Clinic Bettine Vriesekoop (Stapvast)
Zondag 14 oktober: Open Dag (Stapvast)
Zondag 21 oktober: B-Jeugdranglijsttoernooi (Hoorn)
Vrijdag 26 oktober: recreantentoernooi (Blerick)
Zondag 28 oktober: Jeugd Challenge Noord 1
Zaterdag 10 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zondag 11 november: A-Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zaterdag 17 november: Zaerum Kwist (Stapvast)
Zondag 18 november: Limburgse Jeugdmasters 1 (Venray)
Zondag 18 november: Kids Actief (Venray)
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PING EN PONG
Ping: Zo, dat is een flinke agenda.
Pong: Je ziet het, volop 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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