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Play Fair laat zich weer zien 

Aan de weg timmeren en je gezicht laten zien is en blijft belangrijk. Een 

scholierentoernooi organiseren, (weer) een artikel in Hier in de Regio, je 

presenteren op het evenement rond het 50 jarige Spant. Overal waar het kan 

doen we mee en zo proberen we als vereniging vitaal te blijven. Zelfs een 

nominatie voor Sportploeg van het jaar bij Play Fair is niet te gek voor ons! 

 

De competitie is nu halverwege, dus het is tijd om de tussenbalans op te 

maken. Zie de verslagen van Tim en Arie. En we hebben een oude rubriek van 

stal gehaald: "Ik geef het batje door aan ...". 

 

Veel leesplezier, 

HansB 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=f2d0e4134e&e=3424a202f8


  

 

 

 

De rubriek 'Persoonlijk' 
In elke nieuwsbrief staat de rubriek 'Persoonlijk'. Jubileum, uitdaging, bijzondere 

vakantie, huwelijk, gezinsuitbreiding, blessure of ziekte, actie voor een goed 

doel, hobby, nieuwe baan, leuke cursus? Als je iets hebt waarvan je denkt: 

"leuk om te delen", laat het dan weten via: nieuwsbrief@ttv-playfair.nl. 

 

Er is echter niet altijd iets persoonlijks te vermelden. Daarom halen we een 

oude rubriek van stal "Ik geef het batje door aan ...". Er wordt een aantal vragen 

voorgelegd aan een lid of vriend van Play Fair. En die mag het batje weer 

doorgeven aan een volgend lid. We proberen dan natuurlijk alle groepen af te 

wisselen: jeugd, senioren, woensdagmiddag en vrienden. We starten met de 

voorzitter Laura. 

 

Ik geef het batje door aan … 

Introductie 

Wie ben je? Waar en wanneer ben je geboren? In welke plaats woon je (ben je 

vaak verhuisd)? Hoe ziet je gezin of familie er uit? Heb je leuke vrienden? 

Ik ben Laura Hogeboom, 61 jaar geleden geboren in de Lijsterbeslaan in 

Leimuiden als jongste van 12 broers en zussen. Op mijn 20ste verhuisd naar de 

Dennenlaan waar ik verder ging als Laura van der Meer door mijn huwelijk met 

Ton. Daar ben ik moeder geworden van 1 dochter en 2 zoons en nu ook oma 

van 1 kleindochter en 4 kleinzoons. 

mailto:nieuwsbrief@ttv-playfair.nl?subject=Voor%20de%20nieuwsbrief


 

 

Opleiding en werk 

Welke school doe je nu en wat wil je daarna gaan doen. Of welke school en 

opleidingen heb je gedaan? 

Kleuterschool naast de katholieke kerk en de St. Jansschool daar tot aan de 5e 

klas. De 6e klas (nu groep 8) op de Kleine Wereld. Daarna Havo op het 

Ashramcollege in Alphen. Na een half jaar ziek zijn ging ik door op 4 Mavo in 

Roelofarendsveen. 

Werk je al? Wat doe je dan of heb je gedaan? Zo niet, wat wil je graag gaan 

doen? 

Daarna heb ik met veel plezier als grafisch typiste gewerkt bij Samsom Sijthoff 

in Alphen a/d Rijn, tot ik moeder werd. Officieel heb ik nooit meer gewerkt, maar 

natuurlijk genoeg gedaan. Ha ha. 

Doe je ook vrijwilligerswerk? Wat doe je dan? Wie maak je daar blij mee? Wat 

zou je in de toekomst graag nog willen doen? 



Als je dus niet werkt kun je heel veel vrijwilligerswerk doen, want dat is er 

genoeg. Vroeger in de school, later bij de Kickers achter de bar, redactie van 

het kerkboekje van de katholieke kerk, kerkvrijwilliger op de Hartekamp 

(geestelijk gehandicapten), wandelmaatje en boodschappenmaatje en dan 

natuurlijk nu 33 jaar bestuurslid bij Play Fair. 

 

Hobby’s 

Wat doe je nog meer naast tafeltennissen? Waar hou je het meest van? 

Wandelen, fietsen, lezen, oppassen en, nu Ton gestopt is met werken, vakantie 

houden. 

Vertel eens wat over je favo’s:  

film: Ben Hur, 

muziek: alles van Rob de Nijs, 

boek: de 7 zussen, Millenium-trilogie, 

spel: maakt niet uit, alles met de kleinkinderen is leuk, 

sociale media: Facebook, 

drankje: doe het tegenwoordig niet vaak, maar een likeurtje 43 met ijs, 

eten: maakt niet uit wat, maar gezellig met vrienden of familie is altijd goed. 

Wat zijn je favoriete vakanties? Actief of lekker luieren? Wat was je leukste 

vakantie ooit? 

We hebben al heel veel mooie vakanties mogen maken: cruises, IJsland, 

Mauritius, Seychellen, maar onlangs Fins Lapland bezocht en dat was echt een 

topweek! 

 

Play Fair 

Wat vind je van Play Fair? Hoe lang ben je al lid? Wat vind je leuk of het leukste 

aan de club? 

Fijne vereniging en daarom ook 50 jaar lid. Iedereen kan met iedereen spelen, 

van recreant tot de topspelers. 

Doen we genoeg leuke dingen? Wat vind je van de clubdag, de Fair, de 

training, de (jeugd)activiteiten, de website, de nieuwsbrief? Wat zou je meer 

willen doen of beter willen maken? 



 

Er is in de afgelopen jaren best veel veranderd en het is een hele kunst om een 

club als Play Fair mee te laten veranderen aan de nieuwe tijden. Het is 

belangrijk om niet te blijven hangen in oude dingen, maar de oude gewoontes 

mee te nemen en aan te passen aan deze tijd. Ik denk dat we daar goed ons 

best voor doen. Rommelfair is nu Fair, er zijn goede begeleiders/trainers voor 

de jeugd want de jeugd heeft de toekomst, het oude clubblad (dat ik 25 jaar heb 

gemaakt) is prachtig omgezet in Website en Nieuwsbrief. Ik hoop nog een paar 

jaar de club bestuurlijk sterk te maken en te houden zodat ik het met een goed 

gevoel kan doorgeven. 

 

Ik geef het batje door aan … 

Tenslotte: aan wie geef je de eer om zich in de volgende nieuwsbrief voor te 

stellen?  

Ik geef mijn batje door aan Zoey. Als enig meisje zit zij in het eerste jeugdteam 

tussen 3 jongens en is daar kampioen mee geworden. Ik ben trots op haar hoe 

zij haar mannetje staat en hopelijk het plezier kan houden bij onze vereniging. 

Bescheiden, maar altijd bereid om een handje te helpen als dat past.  

 
 



  

Jeugdcompetitie tussenstanden 

We zijn nu halverwege de competitie, een mooi moment om de balans op te maken voor 

de jeugdteams. Het is voor jullie (en voor mij ook) nog even wennen met de NTTB-app en 

het digitale wedstrijdformulier, maar de wedstrijden die jullie spelen liegen er niet om! Ik zie 

veel vooruitgang en mooie punten. Ook de tribunes zijn regelmatig gevuld met 

belangstellende ouders, opa’s en oma’s en vrienden. Jullie als teams geven de zaterdagen 

in het Spant weer kleur, ga zo door!  

Groet, 

Arie   

  

Team 1 Pupillen A: Carlos, Joec, Pepijn & Zoey 

Dit team werd vorig seizoen in de allerlaatste wedstrijd met 1 game verschil kampioen. Dit 

seizoen is alles anders en laten zij zien dat ze veel te sterk zijn voor de rest van de poule. 

Alle tegenstanders zijn met 5-0 opzij gezet en er zijn slechts 3 games ingeleverd. Dit team 

is dus de trotse koploper van de pupillen A klasse. Tussendoor heeft Joec ook nog een 

game met 11-0 gewonnen met het batje van zijn vader, de appel .... De bloemen en de 

platte kar gaan we vast regelen. 

 

Dit is wel het laatste jaar dat er pupillen duo gespeeld mag worden. Volgend seizoen gaan 



 

jullie naar de trio competitie en ga ik jullie hoger indelen zodat jullie meer tegenstand 

krijgen. Dit is voor jullie, maar ook voor de tegenstanders leuker. 

  

Team 2 Pupillen B: Fenna, Noa & Sarah 

Voor de dames is het dit seizoen flink aanpoten in een klasse hoger dan vorig seizoen. 

Veel games gaan nog net met een klein verschil naar de tegenstanders. Maar ik heb jullie 

ook geweldige partijen zien spelen die dan ook gewonnen werden. Ook op de toernooien 

zijn jullie aanwezig en zie ik enorme voortuitgang! Helaas in de competitie voor nu de 

laatste plaats, maar Taveba is niet ver weg en kunnen jullie zeker nog inhalen! 

 

Naast de wedstrijden hebben jullie ook veel plezier met elkaar en dat is ook belangrijk! 

Houd het plezier er in en die punten gaan zeker binnengehaald worden! 

  

Team 3 Pupillen C: Jake, Kayleigh, Lucas & Stijn 

Dit is een nieuw samengesteld team met de ervaren Lucas en Kayleigh die worden 

versterkt met Jake en Stijn. Ook hier heb ik veel games met het kleinste verschil verloren 

zien gaan. Enorm zonde, maar wat spelen jullie goede wedstrijden! Lucas heeft zijn eerste 

winstpartij al binnen en ook Stijn bond een tegenstander aan de zegekar. Voor Kayleigh en 

Jake gaat de eerste winstpartij zeker nog komen, daar ben ik van overtuigd! Voor nu 

helaas ook een laatste plaats, maar we gaan in de tweede helft voor meer punten dan in 

de eerste helft! 

 

Bij dit team zie ik ook een hoop plezier en teamspirit! Jullie blijven kijken bij elkaar en tellen 

de wedstrijden als er op twee tafels gespeeld moet worden. Dit vind ik mooi om te zien en 

houd dit er zeker in! 

 

 

  

 



  

 

De uitnodiging komt er aan, kom jij ook? 

Volgende week wordt de uitnodiging met de stukken voor de Algemene 

Ledenvergadering 2023 verstuurd. Hou je mail in de gaten, hou je agenda vrij 

en doe mee op maandagavond 3 april, 20:00 uur in het Spant. 

 

Hoe staat jouw club er voor? Is die nog gezond genoeg? Laten we elkaar op de 

hoogte brengen en ideeën voor de toekomst uitwisselen. We willen tenslotte de 

75 jaar in 2035 ook halen. 

 

Wie zijn er uitgenodigd voor de ALV? 

De uitnodiging voor de ALV wordt gestuurd aan alle leden. Dat zijn jeugdleden, 

seniorleden, deeltijdleden (woensdagmiddaggroep) en niet-spelende leden. Alle 

leden hebben stemrecht, waarbij de jeugdleden bij monde van hun ouders 

mogen stemmen. Dat betekent dus dat ouders van jeugdleden ook van harte 

zijn uitgenodigd om de ALV bij te wonen. Ook de 'vrienden van Play Fair' 

worden uitgenodigd en kunnen met discussies meedoen - heel graag zelfs 

- maar hebben geen stemrecht. 

 
 



  

 

  

 

'50 Jaar Spant' was een gezellige happening 

Op zondagmiddag 5 maart hebben alle verenigingen die gebruik maken van het 

Spant zich van hun beste kant laten zien. Zij trakteerden het publiek op spellen, 

workshops, trainingen en gezelligheid. Ook Play Fair heeft 4 uur lang vermaak 

geboden aan jong en oud. Lees hier het verslag met foto's op onze website. 

 

Idee: dit moeten we vaker doen! 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4c279e5333&e=3424a202f8


  

 

  

 

Scholierentoernooi boven verwachting druk  

Dinsdagmiddag 21 februari is het Scholierentoernooi bij onze vereniging georganiseerd. 

Iets dat we sinds de komst van ’t Spant, al 50 jaar dus, elk jaar organiseren. Want de jeugd 

heeft de toekomst en daar moet je beginnen met bouwen. Jarenlang hebben we overvolle 

middagen gehad en zelfs een paar jaar een ochtend én een middagsessie met 60 

kinderen. Tijden veranderen en het aantal kinderen en de keuzes voor die kinderen ook. 

Maar op deze middag waren we toch blij verrast met een volle zaal met 30 kinderen. Op de 

scholen was via de app-groepen een digitale flyer verspreid en dat heeft goed gewerkt. Het 

verslag op de website kan je hier lezen. 

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4f9c1bfca9&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=4f9c1bfca9&e=3424a202f8


  

 

Sportploeg van het jaar bij Play Fair? 

Op 20 april 2023 worden de sportprijzen van Kaag en Braassem over het jaar 2022 

uitgereikt. Het is inmiddels een vast gegeven, jaarlijks worden in april de sportprijzen van 

Kaag en Braassem uitgereikt. Ook nu wordt er weer gezocht naar de Sportman, 

Sportvrouw, Sportploeg, Coach en het Sporttalent van het jaar 2022. 

 

Je zult misschien denken: "Waarom melden we dat hier?" Dat is, omdat het 1e 

Pupillenteam van Play Fair is genomineerd voor de Sportploeg van het jaar 2022 in Kaag 

en Braassem! Ze zijn al geïnterviewd (zie foto) en er is een mooie promospot gemaakt die 

bij de verkiezingen op het podium vertoond zal worden. Het was nu al spannend voor 

Zoey, Carlos, Joec en Pepijn, want een interview met serieuze vragen doe je natuurlijk niet 

elke dag. We kijken er allemaal naar uit en iedereen kan de ontwikkelingen volgen op de 

website van Sportpromotie Kaag en Braassem. 

 

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=44fd8d5dfb&e=3424a202f8


  

 

  

Tussenresultaten seniorencompetitie 
De seniorencompetitie is voor bijna alle teams halverwege, hierbij een verslag 

van Tim over hoe het er voorstaat met de verschillende teams. 

  

Team 1 regulier: Jos, Laura, Carin, Martin, Sylvia en Ina 

Heeft dit jaar een sterke poule in de 5e klasse, maar kunnen toch zo links en 

rechts hun puntjes bij elkaar spelen. Dus zet hem op in de 2e seizoenshelft en 

misschien valt het geluk eens jullie kant op! 

  

Team 1 duo: Fred en Arenda 



Hebben de eerste 4 wedstrijden in de 2e klasse achter de rug, waarbij er 

wisselende resultaten zijn behaald. Staan nu op een gedeelde 4e plek met 

evenveel punten als de nummers 5 en 6. Hopelijk kunnen zij in de aankomende 

wedstrijden het verschil maken waardoor ze minimaal de 4e plek kunnen 

behouden en zich handhaven. 

  

Team 2 duo: Arnold, Lennert en Tim 

Dit team is afgelopen seizoen gedegradeerd uit de 2e klasse. Zij hebben dan 

ook een duidelijk doel voor ogen en dat is kampioen worden in de 3e klasse en 

promoveren. Tot nu toe liggen zij op de juiste koers. Hopelijk kunnen ze dat 

vasthouden. 

  

Team 3 duo: Hans, Fred en Marina 

Dit team heeft dit seizoen - zo is gebleken - een mooie versterking gekregen in 

de vorm van Fred van der Meer. Na 6 wedstrijden staan zij op een keurige 2e 

plek in de 3e klasse en zijn er zeker nog kansen om een plekje te stijgen. Houd 

dit vast en wie weet wat er mogelijk is. 

  

Team 4 duo: Ton, Emiel en Hans 

Zijn afgelopen seizoen kampioen geworden in de 4e klasse en proberen zich dit 

jaar te handhaven in de 3e klasse. Ze staan er momenteel keurig bij op een 4e 

plek. Het hoogtepunt voor de mannen tot nu toe is denk ik toch wel de 2 punten 

die behaald werden tegen team 2 van Play Fair waarbij Ton en Emiel allebei 

wonnen van Tim. 

  

Team 5 duo: Rik en Mike 

Deze heren spelen nu een aantal seizoenen in de 4e klasse en kunnen zich 

elke seizoen keurig handhaven. Dit seizoen zijn de resultaten wat wisselvallig 

en worden de wedstrijden in 5e games net niet over de streep getrokken. Maar 

als zij dit weten om te draaien en tegen de directe concurrenten de punten 

blijven pakken moet handhaven toch zeker lukken. 

  



 

Iedereen een mooie 2e helft van het seizoen gewenst, 

Tim 

 

Onze spelers bij andere verenigingen 

Treffers team 1 regulier: Arie en Shen 

Ondanks de goede percentages in de 1e klasse staan Arie (67%) en Shen 

(40%) in de gevarenzone. De verschillen in de poule zijn klein en er moet nog 

hard gestreden worden om van de 5e naar minimaal de 4e plaats op te 

schuiven. 

 

Combat team 1 regulier: Sabine en Rutger 

Dit team heeft het moeilijk in de 1e klasse. Ze staan nu op een 5e plaats op 

ruime achterstand op nummer 4 en een klein wonder is nodig om degradatie te 

ontlopen. 

 

Pecos team 3 regulier: Dick 

Voor Dick is dit een ongewone plek om te staan. Namelijk onderaan in deze 

poule in de 5e klasse. De onderlinge verschillen zijn niet groot, dus de laatste 

plaats kan nog ontlopen worden. Aanpoten dus Dick!  

 
 

  

 

Andere evenementen 
Tulpentoernooi bij De Treffers 

Op zondag 19 maart houdt TTV De Treffers de 4e editie van het 



 

Tulpentoernooi. Dit toernooi is voor alle NTTB leden met een seniorenlicentie. 

Hier is de aankondiging met alle informatie.  

Meisjestoernooi 'Make-up Masters' in het Spant 

Op Op zaterdag 25 maart van 10:00 tot 15:00 uur zal er een meisjestoernooi 

georganiseerd worden bij Play Fair in het Spant. Dit promotietoernooi wordt 

uitgezet door de afdeling West. Meisjesleden en vriendinnetjes worden 

uitgenodigd voor dit gezellige toernooi. Ook vriendinnen zijn welkom om kennis 

te maken met de sport, voor hen zullen er leuke speltafels worden klaargezet. 

Naast het toernooi is er de mogelijkheid om je te laten op te laten maken naar 

eigen keuze! Ook is er gedacht aan leuke (kleurrijke) lekkernijen. 

Bekijk alle info op de flyer van de Make-up Masters. 

Rijnsoever Euro Toernooi 

Op zondag 26 maart organiseert ttv Rijnsoever het Euro-toernooi. Wat dat 

precies inhoudt kan je hier lezen en alle overige info staat in dit overzicht. 

 

Tafeltennis tijdens de Vakantie KinderWeek 

Op donderdag 17 augustus is er tijdens de Vakantie KinderWeek weer een 

sportinstuif. Play Fair wil daar ook weer aan meedoen. Mits er natuurlijk een 

aantal ouders of leden zijn die dat een paar uurtjes willen begeleiden. Nadere 

details volgen nog.   

 
 

  

DWF 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=cf4f02409b&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=a5dc8492fa&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=9627b5385e&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=7ac003181b&e=3424a202f8


 

Er wordt al goed gebruik gemaakt van de NTTB-app. Zeker door de Play Fair 

teams. Als je nog vragen hebt over het gebruik dan kan je op de NTTB-site veel 

antwoorden vinden. Volg dan deze link naar veel gestelde vragen en andere info op 

die site. 

   

Ledenaantallen lopen weer op 
Na enkele magere jaren (2020/2021) waarin tafeltennissend Nederland heeft 

moeten inkrimpen qua aantal lidmaatschappen, is dat in 2022 vrijwel geheel 

hersteld. Verenigingen hebben veel werk verzet sinds er weer activiteiten 

mochten plaatsvinden en het verenigingsleven weer op gang is gekomen. Dat 

is goed nieuws voor het tafeltennis, de verenigingen en dus ook voor Play Fair. 

Zie de feiten en cijfers op een rij op deze pagina van de NTTB.  

 
 

  

 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=6accae8c72&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=d37f35a736&e=3424a202f8


  

Tafeltennis voor ouderen en Alzheimer en 

Parkinson patiënten 

Hier in de regio! heeft in de laatste uitgave een artikel geplaatst over schuiftafeltennis en 

het overhandigen van schuiftafeltennissets aan de Hof van Alkemade en het 

Ontmoetingscentrum Dementie in De Ontmoeting. 



 

 

Hans en Lia demonstreren hier onder toeziend oog van Laura het 

schuiftafeltennis op een woensdagmiddag in het Spant. 

 

Tafeltennis en Alzheimer of Parkinson 

Steeds meer studies laten zien dat tafeltennis bij uitstek een sport is die veel 

hersendelen stimuleert en daarom goed is voor mensen met Alzheimer of 

Parkinson.  

 

Bettine Vriesekoop is ambassadeur voor het spelen van tafeltennis door 

ouderen en mensen met Alzheimer of Parkinson. Zij organiseert steeds vaker 

clinics om dat te promoten.  

 

Voor Parkinsonpatiënten zijn er zelfs eigen 'Olympische spelen'. Dat zijn The 

Parkinson Games en die worden dit jaar in Nederland gehouden (23-25 juni in 

Eindhoven). Daar is tafeltennis een van de populairste onderdelen. 

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=cb6f94104a&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=cb6f94104a&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=59924a8302&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=59924a8302&e=3424a202f8
https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=1f5f9154ce&e=3424a202f8


  

 

  

 

2023 

Tulpentoernooi De Treffers - zondag 19 maart 

Meisjestoernooi NTTB West 'Make-up Masters' in 't Spant - zaterdag 25 maart 

Algemene ledenvergadering - maandag 3 april 

Laatste competitieavond senioren - vrijdag 14 april 

Laatste speelavond voorjaar / begin zomerstop - vrijdag 7 juli 

Tafeltennis in de Vakantie KinderWeek - donderdag 17 augustus 

Eerste speelavond najaar - dinsdag 22 augustus 

Fair 2023 - zaterdag 28 oktober 

Check de volledige agenda en de details op de Play Fair site  

 
 

https://ttv-playfair.us5.list-manage.com/track/click?u=a7c09dfbd8f9fc13263026333&id=431890e605&e=3424a202f8


  

 

De jarigen in maart 

4 - Richard Klein 

11 - Shay van der Vaart 

14 - Maaike Bloemsma 

15 - Linda Boer 

17 - Johan van der Meer 

17 - Marja van Veen 

19 - Sarah Potters 

28 - Wim van Egmond 

30 - Theo Zandvliet 

De jarigen in april 

13 - Lennert Eikelenboom 

13 - Hedwig Kuijs 

19 - Ina van Koll 

21 - Jake Stokman 

23 - Bas Kempenaar 

27 - Sanne Lunenburg 

27 - Irene van der Burg 

27 - Harry van der Burg 

28 - Els Kempenaar 

29 - Sylvia Verkerk  

 
    



 

  

 

 

  

 

    

 

 

Vragen over de vereniging kunt u mailen naar pr@ttv-playfair.nl  

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u mailen naar nieuwsbrief@ttv-playfair.nl 

 

Aanmelden nieuwe abonnee voor deze nieuwsbrief. 

U kunt zich hier uitschrijven voor deze nieuwsbrief. 
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