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Algemene mededelingen 

Wist u dat? 

 Het gezellig druk is geweest tijdens de zomercompetitie 

 De indeling voor de komende competitie bekend is  

 We dit najaar maar liefst 3 teams in de hoogste klasse van de afdeling hebben 

 Team 1 en 3 bij elkaar in de poule zitten en een week eerder dan de rest op vrijdag 6 

september het tegen elkaar opnemen in onze hal!   

 Zij dan alleen in onze hal spelen en het erg gezellig zouden vinden als er leden komen 

kijken 

 De rest dus in het weekend van vrijdag 13 september van start gaat  

 We op zoek zijn naar iemand die op maandagavond de jeugd training wil geven, als je 

interesse hebt of iemand kent die mogelijk interesse heeft je dit kunt melden bij 

Jaqua  

 We wachten op onze nieuwe shirts en dat de leverancier zijn best gaat doen dit voor 

13 september bij ons af te leveren 

 

Verslag jeugdkamp 2019 

Dit jaar stond voor de derde keer het Jeugdweekend op de kalender voor de jeugd van T.T.V. 

Irene. We kijken ook dit jaar weer terug op een zeer geslaagd Jeugdweekend! 

 

Met 12 kinderen en een enthousiaste groep leiding gingen we vrijdagavond van start in ons 

eigen indoorsportcentrum waar we ook zouden overnachten. Na het vertrek van de ouders 

en het klaarmaken van de slaapplekken hebben we eerst een lekkere zelf versierde plak cake 

op. Hierna zijn we in groepjes gezellig spelletjes gaan doen zoals Rara wat ben ik, 

Ganzenbord en Risk en hebben we nog marshmallows geroosterd boven een haardblok.  
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Op het eind van de avond hebben we met zijn allen het kaarsvuurspel gedaan (bij gebrek aan 

een echt kampvuur ). De kinderen moesten om de beurt uit een zak een voorwerp 

grabbelen en dan hun fantasie de vrije loop laten, enige voorwaarde was dat het verhaal 

moest aansluiten bij dat van de vorige verteller. Ester heeft dit verhaal driftig genotuleerd, 

en samenvattend was dit de rode draad van het verhaal: “Er was eens een jongen en die 

vond een spin in zijn soep. Hij heeft op allerlei manieren geprobeerd de spin te doden door 

bijv. gebruik te maken van lenzenvloeistof, een envelop, een verlengkabel, een kerstbal, een 

kaart, een bom en zelfs een vlammenwerper, maar telkens kwam de spin (of was het nou 

een rat ) terug. Tijdens dit meeslepende avontuur deed de jongen meerdere landen aan 

zoals Kongo, Polen, Finland en Duitsland. Uiteindelijk bleek alles gelukkig maar een droom 

en is de jongen zijn soep gaan eten. Na een korte stemronde werd Lucas aangewezen als 

meesterverteller. 

 

Een vol dag- en avondprogramma met diverse activiteiten heeft ervoor gezorgd dat we ons 

de gehele zaterdag niet hoefde te vervelen. In de ochtend is er nog 1 jeugdlid gearriveerd 

waarna we een gezamenlijke brunch hebben gehouden. Met hulp van enkele ouders zijn we 

toen vertrokken naar zwembad Stappegoor om lekker te gaan zwemmen onder het toeziend 

oog van onze eigen badmeester Tamara. Zij had voor voldoende spelmateriaal gezorgd en 

geregeld dat we in het buitenbad van de grote glijbaan mochten. Na terugkomst hebben we 

met zijn allen lekker genoten van friet met frikandellen en kroketten met een ijsje toe. In het 

begin van de avond zijn we, met dank aan Van der Peet Controlling Finance voor de 

sponsoring van deze activiteit, gaan bowlen bij bowlingcentrum Dolfijn. Na 2 uur bowlen op 

een drietal banen met de nodige spanning en competitie zijn we weer naar onze hal 

teruggegaan. Na aankomst in de hal hebben we tenslotte nog wat marshmallows geroosterd 

op een haardblok en spelletjes gedaan. 

 

Zondag zijn we na het ontbijt en het opruimen van de slaapplekken, onder het toeziend oog 

van onze voorzitter Jan, begonnen aan het tafeltennistoernooi. In de ochtend hebben we in 

een A en B categorie het enkelspel afgewerkt met aansluitend de prijsuitreiking. In iedere 

categorie ontvingen de eerste drie spelers een beker, en iedere deelnemer kreeg een 

medaille als aandenken aan dit jeugdweekend. Na de lunch was het tijd voor het dubbelspel 

waar een mix werd gemaakt tussen de spelers uit de A en B categorie. Tegen het eind van de 

middag werden de laatste wedstijden gespeeld en zijn we allemaal moe maar voldaan naar 

huis gegaan. 
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Elke dag waren er voldoende gezonde (en natuurlijk ook minder gezonde) versnaperingen, 

drinken en heerlijke maaltijden. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van 

de Lotto en onze sponsoren: Ekoplaza Tilburg, Cafetaria Chopin en Bij Robèrt. We kijken nu 

al weer uit naar het Jeugdweekend 2020! 

 

Met sportieve groet, 

De jeugdcommissie (Jaqua, Ester, Tamara, Rick en Ilse) 
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Zomercompetitie 2019 
  
Afgelopen 8 donderdagen hebben 55 deelnemers 271 wedstrijden gespeeld tijdens de 
jaarlijkse Zomercompetitie. Zelfs de enorme hitte weerhield sommigen er niet van toch een 
potje te spelen. We hebben regionaal en zelfs internationaal talent aan het werk gezien.  
 Het is mooi om te zien dat mensen van verschillende verenigingen Irene tijdens de 
zomerperiode weten te vinden. Op deze manier is er mogelijkheid om fit te blijven tijdens de 
zomerstop, te laten zien hoe gezellig het bij Irene is en iedereen de mogelijkheid te bieden 
gebruik te maken van onze hal.  
Graag willen we het barpersoneel en alle deelnemers bedanken voor de gezellige avonden. 
We zien jullie graag volgend jaar weer. 
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Klein onderhoud en andere werkzaamheden 

Aangezien het nog steeds onduidelijk is hoelang we nog gebruik zullen maken van ons 
huidige tafeltenniscentrum aan de Insulindestraat wordt er minimaal aan onderhoud 
gedaan. Echter dat neemt niet weg dat er op een goede en verantwoordde manier gesport 
moet kunnen worden in onze zaal, vandaar dat er toch een aantal klussen rond de vakantie 
zijn uitgevoerd.  

BUITEN: Er is ongeveer 8 uur besteed aan het verwijderen van onkruid en er is een nieuwe 
buitenverlichting aangebracht met bewegingssensor.  

ENTREE VAN DE HAL: Er zijn twee TL-buizen vervangen zodat de verlichting in het plafond 
weer werkt. Verder is er een nieuwe deksel gemaakt voor de watermeterput omdat de oude 
door houtrot tekenen van verzwakking begon te vertonen.  

ZAAL EN KLEEDKAMERS: Zowel bij de dames als bij de heren zijn douche installaties 
vernieuwd. Er zijn lampen boven de twee dubbele nooduitgangen gerepareerd.  

KANTINE: De keuken is uitgerust met een nieuwe frituur installatie, omdat de vorige door 
kortsluiting niet meer te gebruiken was. Een lekkage aan een van de urinoirs in het 
herentoilet is verholpen.  Verder hangt er bij de bar een overzicht van wie in het bezit zijn 
van een EHBO of en een BHV diploma (dit was een vraag vanuit de afgelopen ALV). 

MATERIAAL: Chris en Jaqua zijn het afgelopen jaar bezig geweest om alle tafels te 
controleren en waar nodig de bouten aan te draaien en ontbrekende beschermdoppen 
opnieuw aan te brengen en zijn ze continue defecte netposten te herstellen. Bij aanvang van 
dit nieuwe seizoen zijn ook alle tafels gereinigd, zodat het speelvlak weer schoon is en 
optimaal is voor gebruik.  

We hopen dat jullie dit waarderen en daarom ook zuinig met alle spullen in en rondom onze 
accommodatie om zullen gaan. We denken met al deze werkzaamheden dat we dit najaar 
weer een prima start kunnen geven.  
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Vrienden van Irene bord 

Het vrienden van Irene bord is weer helemaal bijgewerkt! neem gerust een kijkje aan het 

begin van onze hal. 

 

 

De volgende nieuwsbrief wordt verwacht dit najaar 


