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 Voorjaarsvakantie en 
tafeltennis 

 

 Wereldnieuws, corona 
en… tafeltennis 

 

 Battle Oldstars en 
jeugd! 

 

 Op zoek naar… 
 

 
 
 
 
 
 

Ook sponsor worden? 
Informeer naar de 
mogelijkheden door een mail 
naar :                                    
actief-eelde@nttbnoord.nl          

 

Bezoek ook eens de website: 
http://www.ttvactief.nl 
Of Facebook: /TTVActiefEelde 

                           

  

  

 

  

  
 

 

Voorjaarsvakantie en tafeltennis 
Dinsdag en donderdag geen trainingen: 
Voor de leden even herinneren aan dat de vereniging met de trainingen het 
ritme van de schoolvakanties volgt. In de voorjaarsvakantie is er dus géén 
training. 
 
Dinsdag geen vrijspelen i.v.m. reparatie vloer: 
Het gebruikelijke vrij spelen op dinsdagavond vanaf 19.30 uur gaat deze keer 
niet door. De vloer van de sporthal is op een aantal plekken beschadigd en 
wordt dinsdag gerepareerd. De vloer moet daarna eerst uitharden. 
 
Woensdag wel Oldstars: 
De gemeente heeft aangegeven dat de Oldstars woensdagmorgen als enige in 
de zaal wel kunnen spelen. 
 
 

Wereldnieuws, corona en… tafeltennis 
Onderstaande twee krantartikelen zeggen het duidelijk. Er is belangrijk 
wereldnieuws en er is tafeltennis. En soms gaan ze samen.  
President Nixon van de VS speelde ooit een partijtje tafeltennis  met de 
communistische partij leider Mao van China om de relatie te verbeteren. 
Onze minister Ollongron speelde een potje in Litouwen! 
 

                        
 
Maar het mooiste voor ons is natuurlijk dat ons leven weer open gaat.  
De corona-regels worden de komende weken afgeschaft. Geniet ervan en 
hopelijk kunnen we de komende  jaren zorgeloos terugkijken op die vreemde 
jaren 2020 – 2022!  
Tot ziens achter de tafeltennistafel: gewoon een balletje slaan! 
 

 
 

http://www.ttvactief.nl/
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OLDSTARS 55+ enthousiast en steeds beter 
 

 
 
Hierboven geeft trainer Koos technische uitleg aan de Oldstars deelnemers. 
Al vier maanden zijn ruim 20 deelnemers enthousiast in beweging op de 
woensdagochtend. Of komen ze zo trouw vanwege het samen kletsen, koffie 
drinken en bokkepootjes eten? 
 
Ze vinden zichzelf ook steeds beter worden. Toen ik voorstelde om de 
komende maanden een keer tegen de jeugdleden te spelen was de reactie: 
‘Leuk!  Laat ze maar komen!’ 
Dus hierbij de vooraankondiging van een echte tafeltennis battle tussen onze 
jeugd sterren en onze Oldstars!!!!!!!! 
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op zoek naar … 

 
 
 

 
In ons beleidsplan  2021 – 2025 hebben we nieuwe doelen voor de 
vereniging vastgesteld. O.a een nieuw sponsorplan, waarmee we de 
financiële basis willen versterken.  
Op dit moment hebben we drie sponsors: Peter Baten Tafeltennisspecialist, 
Vakgarage W. Polling en Bouwbedrijf Ansing. 
De komende maanden benaderen we  bedrijven uit Eelde-Paterswolde en 
omgeving.  
Daarom een oproep aan alle leden (junioren, senioren en Oldstars) en 
ouders: Kennen jullie een bedrijf, die mogelijk interesse heeft om met ttv 
Actief samen te werken, geef dat aan ons door: tom@ttvactief.nl .    
 
 
 

 
Website beheerder m/v 

Onze website is niet meer actueel. De corona-crisis 2020 – 2022 heeft haar 
sporen nagelaten! Onze voorzitter Willem Struik en bestuurslid Tom Heyne 
zijn in samenwerking met Jarko Weering aan het werk om ‘website beheer’ 
onder de knie te krijgen. Maar we zouden erg blij zijn als iemand ons daarbij 
zou willen helpen.  
Misschien is er onder jullie  iemand voor wie ‘website’ weinig geheimen kent. 
Wie?  Mail je belangstelling naar: tom@ttvactief.nl .    
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