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WIST JE DAT ?

*  in de mededelingen de reisweg naar de klubs van KVKT beschreven staat !
* Rob Lambrechts er op 5/9/95 een broertje bij kreeg : Thijs ! Proficiat I !
* Edgard Poelmans kampioen werd bij de veteranen in de nationale

kompetitie van Belgacom !
* wij op 2 september (TIOS) onverwacht hulp kregen achter de toog van

Hildegard van Frank Brosens. Langs deze weg nogmaals bedankt I
* er op 16 december 1995 weer een dubbelspel op het programma staat.

Inschrijven op het prikbord !
* er op donderdag 2 november (Allerzielen) wel klubavond zal zijn. Wij zijn

nog op zoek naar een tapper. ■.
* diegenen die zich graag een tweede shirt aanschaffen, daarvoor 600 frank

dienen te betalen. Louis zorgt voor de bedeling.
* onze kwissers weer paraat zullen moeten zijn op 27 oktober. VK Biljart

geeft die avond namelijk weer zijn "zoveelste" Kwis Van Rijkevorsel I
* je voorzichtig moet zijn met de curry-soep ! Ze is zo straf dat je tas er

van kapot springt I Vraag het maar aan onze voorzitter.
* Willy Laurijssen de klinkers voor zijn garage uitgebroken en terug gelegd

heeft als oefening voor het hardleggen van onze fietsenstalling I
* onze jeugd het tegen TIOS opneemt op 7 januari 1996. Hopelijk doen ze

het beter dan de volwassenen.
*  in het informatiebakje weer een lijst ligt van alle wedstrijden die onze

ploegen moeten spelen. Gemakkelijk als je een bezoekje op een
kompetitieavond wil plannen.

* er opmerkingen kwamen in verband mot ons 20-jarig bestaan. De
oprichting van onze klub gebeurde inderdaad in augustus 1976.
Desalniettemin zijn we dit seizoen (start in aug 95) aan ons
twintigste jaar begonnen. Een leuk idee voor een feestlijke aktiviteit
is nog altijd welkom I I

*  ik mij niks zal aantrekken van nieuwe de spelling : het zal hier steeds
mijn voorkeurspelling blijven I

* je je mening over "de douches" op het prikbord moet schrijven zodat we
weten wie er gebruik van zal maken (we kunnen moeilijk alleen voor
de bezoekers douches zetten I) en v/ie ze wil reinigen I



KOMPETITIE

* alle ploegen die tegen KBTS spelen, dienen te letten op het volgende :
- propere schoenen dragen (geen zwarte zolen)
- niet eten in de speelzaal (drinken enkel op het podium I)
- absoluut rookverbod binnen de schoolpoorten
- geen rubbers lijmen in speelzaal en kleedkamer

spelers en toeschouwers die hieraan niet voldoen worden buiten gezet I
* Beker Bisdom : bi] de volwassenen is de C-ploeg uitgeschakeld. Bij de

jeugd moesten de D-E- en F-ploeg de duimen leggen.
* Het is nog vroeg om al pronostieken te maken maar de uitslagen van alle

ploegen tot heden voorspellen een goed eindresultaat I

TAPPERS OPGELET - TAPPERS OPGELET - TAPPERS OPGELET

* op zaterdag de jeugd (zeker de nieuwelingen) in't oog houden bij het
invullen van het wedstrijdblad.

* tijdens de winterperiode de deur tussen "het voorraadkot" en de cafetaria
open laten staan bij het buitengaan. Zo wordt het niet te warm bij onze
drankvoorraad.

*  indien geen 400 fr klein geld (geldstukken) overblijft : al het geld
meegeven en vermelden dat er geen klein geld meer is (op een briefje of
op de taplijst).

* vergeet het lijstje aan de ijskast niet.

AGENDA

vrijdag 27-10 kwis-avond in het Parochiecentrum (inschrijven I)
donderdag 02-11 klubavond
zaterdag 16-12 dubbelspelkampioenschap (inschrijven !)

1996

zondag 07-01 jeugd tegen TIOi>

zaterdag 20-04 teerfeest in parochiezaal (FAX) in Hoogstraten

TOOGVERANTWOQRDELIJKEM OKTOBER 1995

02-10-1 995 VAN BERGEN JEF 21-10-1995 ADAMS MARIANNE

05-10-1 995 LAMBREGHTS CYREL 23-10-1995 BROSENS FRANK

07-10-1 995 WAGENMNS RAOÜL 26-10-1995 LAURUSSEN WILLY

09-10-1 995 WILMS TONNY 02-11-1995 7

12-10-1995 I^ERTENS FPH) 04-11 -1 995 VAN LEUVEN ILSE

13-10-1995 DEVRU uxo 07-11-1995 VAN DEN PLAS PblbH

14-10-1995 FUDREN STAN 09-11-1995 VANHOVE ERIC

19-10-1995 NUYTS JEF 10-11-1995 LAURUSSEN WILLY


