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WIST JE DAT ?

we deze keer geen nieuwe leden moeten noteren.
Danny De Vrij sinds ons vorig nummer verhuisd is ? Er werden geen

stukken gemaakt zei hij. We zullen hem maar geloven.
Jef Nuyts op het tornooi in Merksplas de reeks D4/D6 won van Ken Gielen

van Stemat met 2-0. Het is al een tijdje geleden maar toch wel het
vermelden waard.

Peter VD Plas en Bob Verpoorten flink hun best deden bij de afwerking
van ons fietsrek. Ze mogen nog dikwijls komen helpen !

het nu ook de bedoeling is dat alle fietsen in dat fietsrek gezet worden.

wij wachten op de terugwedstrijd
van Rijkevorsel tegen de
gevangenen van Hoogstraten !
Het zal voor hen moeilijk
spelen zijn met zo'n grote
Ijzeren bol 1

Sandra Michielsen en Ilse De Vrij ondertussen gelukkig getrouwd zijn.
het op zondagmiddag eigenlijk om 12 uur gedaan is. Half 1 kan desnoods

nog maar dan wordt het toch hoog tijd om thuis de benen onder tafel te
steken I

onze ijskast het begeven heeft en dat Willy en Jef zo snel mogelijk voor
herstel zullen zorgen,

er voor het secretariaat een nieuwe computer aangeschaft zal worden.
Tot op heden (zo'n 7 jaar) tokkelde onze secretaris op zijn eigen PC.
Het nieuwe toestel kan vrij goedkoop aangekocht worden en het zal
voor onze secretaris een hele verbetering zijn.

er onderhandeld wordt met BAGOB over de sponsering van een 100-tal
sportzakken. De zakken die we nu hebben dateren van december '88.

KOMPETITIE

gewijzigde uitslag jeugd :Niel G-RIjkevorsel E wordt 2-8
in plaats van 6-4 ! (verkeerde opstelling speler)

omdat u niet hetzelfde zou overkomen : laat het secretariaat weten wie je
als reservespeler/vervanger meeneemt ! !



BEKER BISDOM

Op dit ogenblik zijn er bi] de volwassenen nog 3 ploegen in de running I
De A-, B- en D-ploeg kunnen voor ons de beker nog binnenhalen. Tussen
18 en 22 december zullen zij de volgende tegenstrevers een kopje
kleiner moeten maken I

Bij de jeugd strijden er eveneens nog 3 ploegen. De A-, 8- en C- ploeg spelen
de volgende ronde op 11 november in sporthal "de nachtegaal' in
Kontich.

De uitslagen vind je in ons volgende nummer I

HEDEN KAN JE NIEUWE BROEKJES

AANKOPEN TEGEN DE PRIJS VAN

500,- / STUK.

(de normale prijs bedraagt 1000,-)
info bij voorzitter Louis I

POSNO-SPORTt
TAFELTENNIS on DARTS

IHERESJAPLEIN 1], TILBURG

TEL. 0T3355916
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AGENDA

beker bisdom jeugd
bestuursvergadering
dubbelspelkampioenschap (inschrijven I)

zaterdag 11-11
maandag 20-11

zaterdag 16-12

1996
zondag 07-01 jeugd tegen TIOS
zondag 18-02 20-ste tornooi TTK parochiecentrum

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

Aan het prikbord hangt een blad met de vraag
wie er gebruik wil maken van de douches en wie
ze eventueel wil kuisen. Tot nog toe zien we
weinig reaktie. Neem het uw bestuur niet

kwalijk als er op de volgende vergadering wordt
beslist dat de douches niet worden afgewerkt !

TQOGVERANTWOORDELIJKEN NOVEMBER 1995

Din, 7 nov 1995

Don, 9 nov 1995

Vri, 10 nov 1995

Maa, 13 nov 1995

Don, 16 nov 1995

Vri, 17 nov 1995

Zat, 18 nov 1995
Don, 23 nov 1995

VAN DEN PLAS

VANHOVE

LAURUSSEN

JANSSENS

VAN BERGEN

LAMBRECHTS

VERHOEVEN

VAN BRINK

PETER

ERIC

WILLY

LOUIS

JEF

GYRIEL

CHR©

ERIK

Zat, 25 nov 1995

Maa, 27 nov 1995

Din, 28 nov 1995

Don, 30 nov 1995

Vri, 1 dsc 1995

Zal, 2 dec 1995

Don, 7 dec 1995

DE VRIJ

SMULDERS

OOMS

VD EUNDEN

MERTENS

DE VRU

JACOBS

DANNY

TOOS

ROBBIE

BOB

FRED

DANNY

BART


