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NIEUWE LEDEN
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ALFONS PRINSENPAD

BART DEN ABT
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07-02-1982

Beste klubleden.

Op het einde van een seizoen Is er v/ellicht niemand rouwig omdat de rierrt
er even af mag en dat geldt zeker voor de mensen van het bestuur die
gedurende een gans werkjaar nogal wat aan hun hoofd hebben.
Tot onze verrassing zit de zomerstop er weeral op en vlugger dan verwacht
mag diezelfde riem er al terug op : de eerste bestuursvergadering van het
kersverse seizoen Is al gepasseerd, de eerste regelingen en afspraken
staan reeds op de rot. Kortom ; wij zijn klaar voor de spreekwoordenjKe
strijd. Onopgemerkt zal dit derde jaar 1n ons nieuwe lokaal niet
voorbijgaan. We hebben Immers enkele in het oog springende zaken voor
onze klubleden 1n petto en we zetten ze hier even op een rijtje ;

TTK is een goed~draa1ende klub, dat kon eenleder van jullie de laatste
algemene vergadering vernemen : er wordt goed en hard gespeeld, er hangt
een goeie sfeer wat vaak leidt tot "late" sluitingstijden met als gevolg dat
de klubkas goed gespijsd wordt. Het blijft hoedanook een noodzaak om de
klub gezond te houden. Anderzijds mag het weer niet zover komen dat ons
spaarvarken te vet wordt. Daarom hebben we gezocht naar een oplossing
waarvan alle leden kunnen genieten :

OP DONDERDAGAVOND EN ZONDAGVOORhlDDAG

ZAL DE PRIJS VAN DE CONSUMATIES MET VIJF

FRANK VERLAAGD WORDEN I ! !

Voor de andere speeldagen blijven de prijzen van vorig seizoen behouden.

Een andere nieuwigheid Is de aanwezigheid van een luchtverversings
apparaat In onze cafetaria. Het kleine ventllatortje was niet helemaal op
zijn taak berekend. De hoeveelheid rook die door onze "PAFFERS" werd
geproduceerd vroeg om meer drastische maatregelen. Met het plaatsen van
dit toestel hopen we de rookhinder tot een minimum te beperken.



Niet echt nieuw is de zoveelste ontmoeting met TIOS begin september,
maar wel belangrijk genoeg om nog eens even in de kijker te zetten. Zoals

geweten werd er enkele jaren geleden gestart met een wisselbeker. Na een
tussenstand van 2-1 in ons voordeel kregen we door de "hollanders" uit
Tilburg driemaal na elkaar een nederlaag aangesmeerd zodat de trofee
definitief in TlOS-handen overging. Er werd ondertussen een nieuwe trofee
aangekocht en het lijkt mij de hoogste tijd dat TIK zich nog eens laat
gelden : AFSPRAAK OP 2 SEPTEMBER ! ! !

Niet wereldschokkend maar toch : TTK viert dit seizoen zijn twintigjarig
bestaan. Zoiets kan je bezwaarlijk afdoen als een "fait-divers" en de leden
zullen het weten. Wat er eventueel allemaal op stapel staat is ons ook nog
onbekend. Het teerfeest zal alleszins in een ander en feestelijk kleedje
worden gestoken.

Een laatste en niet onbelangrijke nieuwigheid zijn onze fonkelnieuwe
shirts. Na een ideale zwangerschap van negen maanden, we gingen niet
over één nacht ijs, werd de knoop doorgehakt of als je wil : de bevalling
ingeleid. Als alles goed zit komen de shirts erop 10 augustus aan. Ruim op
tijd dus zodat onze kompetitiespelers TTK in hun nieuwe uitrusting kunnen
verdedigen.

Tot slot wil ik hier nog even de klassieke zaag spannen : elk seizoen haken
er weer leden af en komen er in de loop '-'an het volgende seizoen weer
nieuwe bij. Toch roepen we onze leden op om nog eens wat reklame te
maken voor onze klub. Ondanks onze vriend "Saive" blijft tafeltennis een
marginale sport, zeker in de provincie Antwerpen, blijkens recente
statistieken. Ik zou zeggen : DOE ER WAT AAN , de jeugd op de eerste
plaats.

Mij rest alleen nog iedereen een prettig seizoen toe te wensen : veel
speelgenot aan de tafel, een aangename sfeer in de cafetaria en voor de
strevers onder ons : veel winnen en als het even kan nog een
kampioenentitel erbovenop ! TOT ZIENS

Louis Janssens , voorzitter

[WIST JE DAT ?

* ondergetekende vader werd van een flinke dochter : KAAT.

* er bij het begin van het nieuwe seizoen twee jeugdleden overstappen
naar de volwassenen : Björn Heremans en Sven Somers.

* de kompetitie van KVKT aanvangt : voor de jeugd : zat. 9 sept.

voor de volw. : ma 4 sept. (Beker)
* de nieuwe rookafzuiging werkt met afstandsbediening ; voor een

gebruiksaanwijzing zal gezorgd worden.
* de ladderkompetitie begin augustus haar einde zal kennen.



* op 10 augustus de aankomst van onze nieuwe truitjes voorzien Is In ons
lokaal. Posno-sport, de leverancier (tevens lid van TIQS), zal die
bewuste dag ook aanwezig zijn met allerhande tafeltennlsmateriaal.
Onze leden kunnen vrijblijvend, maar wel tegen heel scherpe prijzen,
hun gading zoeken. Laat dus nog geen nieuwe rubbers leggen : wacht
tot 10 augustus.

* het sappen van de vloer weer op deskundige wijze werd uitgevoerd door
enkele van onze leden. Hiervoor weerom onze dank !

* de prijzen van de drank op donderdagavond en op zondagvoormiddag met 5
frank zullen verlaagd worden ! ! Voor kompetitiewedstrijden en andere
gelegenheden blijft de oude prijs behouden.

* er voor volgend seizoen ook gezorgd wordt voor nieuwe tafellakens in de
cafetaria !

TAPPERS OPGELET - TAPPERS OPGELET - TAPPERS OPGELET

* gelieve de nieuwe rookafzuiging dadelijk bij het binnenkomen op te
zetten. De afstandsbediening hangt links tegen de kast met bierglazen
(richting ijskast) en de gebruiksaanwijzing hangt in de buurt.

* er zullen twee kleuren toogbladen zijn om een onderscheid te maken
tussen de verlaagde prijzen, op donderdag en zondag, en de normale
prijzen op andere daqen : VERGIS JE NIET ! I !

AGENDA

donderdag 10-08 nieuwe shirts
zaterdag 02-09 Tlos-TTK ; inschrijven !!!
maandag 04-09 kvkt volw beker

zaterdag 09-09 kvkt jeugd kompetitie
zaterdag 23-09 stratentornool korfbalklub : Inschrijven I

20-04-96 teerfeest in parochiezaal (PAX) In Hoogstraten

TOQGVERANTWQQRDELUKEN AUGUSTUS 1995

03-08-95

10-08-95

17-08-95

24-08-95

31-08-95

STAN FLOREN

JEF HEREMANS

VERNERADRIAENSEN

EDVIN MICHIELSEN

VILLY LAURIJSSEN

POSNO-SPORTbv
TAFELTENNIS «n DARTS

AANVANG NIEUW SEIZOEN

DONDERDAG 3 AUGUSTUS

IEDEREEN OP POST ! I
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