
mei 2015

Mededelingen bestuur:
• De invoering van de plastic 

ballen is nog niet verplicht 
en mag worden uitgesteld 
tot voorjaar 2016. Dit zullen
wij ook doen, ivm de kosten
en de verkrijgbaarheid. De 
plastic ballen kosten nl 
meer dan 1 euro per stuk

• 12 september begint de 
competitie

• Gezocht: wie zit er bij de 
KPN en wil voor de TTV 
een digitennekastje huren? 
Kosten worden vergoed, 
neem contact op met het 
bestuur

Activiteiten:
• 23 mei kaartavond in de 

kantine 20 uur
• 23 juni grote schoonmaak 

kantine vanaf 18 uur
• 26 juni barbecue, geef je op

voor 19 juni bij Roelie 
• 5 september uitgaansdag! 

Zaalsluitingen:
• donderdagen t/m de 

zomervakantie komen te 
vervallen

• 1-7-15 t/m 24-8-15 
zomervakantie

Advertentie: co & co

Maatwerk software websites 
en hosting: www.co-co.nl

Wist u dat...
• Edwin iets heel bijzonders 

spaart... het is rond...
• Martijn gaat trouwen...
• Wim Kooiman een nieuwe 

hartklep heeft gekregen en 
dat het beter gaat en hij 
goed herstelt

• We een Mooiboy op de club
hebben lopen...

• Rens en Ineke alle 38 keer 
met Pasen bij de 
uitwisseling met Engeland 
betrokken zijn geweest! We
hopen dat ze dat ook nog 
heel lang blijven doen!

Verslag van activiteit:
Pasen 2015 is alweer even 
geleden, maar we zijn met 
een heuse delegatie van TTV 
Overschie afgereisd naar 
Engeland. Met 16 deelnemers
die allemaal op eigen vervoer 
hebben gereisd. Was het toch
fijn dat we op de goede 
vrijdagmiddag compleet 

waren! 
Gelijk in de middag het 
landentoernooi. En jawel het 
is nog nooit voorgekomen, 
maar we hebben gelijk 
gespeeld! Dus we hebben het
schild weer mee naar 
Nederland genomen. 
Zaterdag was een vrije dag 
en zondag de individuele 
wedstrijden. 
Die natuurlijk spannend 
waren. Zondagavond een 
gezellige avond met Thais 
buffet en vele oude 
bekenden.  Een echte reünie.
En maandag een bezoek aan 
het Museum of Power en de 
prijsuitreiking. 
Hierna vertrok iedereen weer 
naar Nederland. Het was 
weer een geslaagd weekend. 
En wij hebben de Engelsen 
natuurlijk ook weer terug 
uitgenodigd.  Dus houd het 
vrij Pasen 2016!

Info:
Kijk voor meer informatie op 
www.ttvoverschie.nl of de 
facebookpagina
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