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NIEUWE LEDEN

Naam

Van Opstal Chris
Lenaerts Griet

Straat

Prinsenpad 80
Prinsenpad 78

Dorp

2310 Rijkevorsel
2310 Rijkevorsel

Geboortedatum

22/01/1985

26/01/1985

DWIST JE DAT ?

dit de eerste info is die op onze nieuwe computer getypt is ? (en zeker niet de laatste)
dat de jeugd het tegen Tios beter deed dan de volwassenen.

4 ploegen wonnen : C (9-l)-D (7-3)-E (lO-O)-F (7-3)
1 ploeg speelde gelijk : A (5-5)
1 ploeg verloor ; B (1-9)

er ook weer 5 chauffeurs zo goed waren om deze jeugdspelers tot in Tilburg te brengen. Jef,
Erna, Lucien, Louis en Michel hebben die klus weer goed geklaard,
onze kwisploeg : " DE LEGE USKAST " zich zeer sterk toonde op de kwis in Merksplas.
Erna, Michel, Lucien, Toos, Louis en Karine eindigden op de negende plaats. Er waren 29
ploegen aanwezig en onze ploeg eindigde voor "DE BRUG" ! Zowaar een puike prestatie ! !
de nieuwe sportzakken aangekomen zijn. Ze zullen waarschijnlijk begin volgend seizoen
verdeeld worden. Onze klubnaam kan er dan eventueel nog worden opgedrukt,
ook de nieuwe broekjes zijn besteld. Diegenen die er eentje bestelden kunnen reeds 500 Fr.
beginnen sparen !
we voor ons tomooi natuurlijk weer rekenen op voldoende hulp bij het afhalen en terugbrengen
van de tafels, bij het klaarzetten van de zaal, enz. Als iedereen helpt blijft het voor iedereen ook
een kleine moeite.

leden, die nog een prijsje hebben liggen dat voor ons tornooi kan dienen, dit nog kunnen
binnenbrengen bij Louis Janssens of Jan Adriaensen

KOMPETITIE

BEKER BISDOM

Zoals reeds vermeld in onze vorige info blijft enkel de D-ploeg van de volwassenen nog over. Zij
spelen thuis voor de zestiende finale tegen Orka B op maandag 19/02/1996. Supporters zullen wel
nodig zijn want Orka B speelt in 3° afdeling A en na 13 speeldagen stonden ze nog aan kop !

Het jeugdbestuur vraagt nogmaals aan de jeugdleden om niet te ruilen van spelers zonder iemand van
het jeugdbestuur (bij voorkeur Maria, Lucien of Toos) te verwittigen.

Gelieve een beetje zuiniger te zijn met de wedstrijdbladen. Onze secretaris heeft zojuist 50 extra
wedstrijdbladen van K.V.K.T. moeten bijbestellen. Als je weet dat zo'n wedstrijdblad 10 Fr. kost
begrijp je dat het niet de bedoeling is dat ermee gemorst wordt. Ook de toogverantwoordelijken van
zaterdag zou ik willen vragen om bij de jeugd een oogje in 't zeil te houden.



AGENDA

zaterdag 10-02 bowling Breebos van 20-22 uur ; INSCHRIJVEN ! t
zondag 11-02
zondag 18-02

maandag 19/02
maandag 26-02
vrijdag 01-03

zaterdag 20-04

om 9 uur korte bestuursvergadering in H lokaal i.v.m. het tomooi
20® tomooi in 't Parochiecentmm

Rijkevorsel D - Orka B Beker bisdom 1/16° finale
bestuursvergadering
kampioenenviering in het gemeentehuis
teerfeest in de parochiezaal in Hoogstraten (PAX)

TOOGVERANTWOORDELIJKEN FEBRUARI 1996

don. 08/02

zat 10/02

maa. 12/02

don. 15/02

vri. 16/02

don. 22/02

Louis Janssens

Lucien Kivit

Chris Verhoeven

Fred Mertens

Edwin Michielsen

Wemer Adriaensen

zat. 24/02

don. 29/02

zat. 02/03

maa. 04/03

din. 05/03

don. 07/03

Lu De Vrij
Jef Nuyts
Toos Smulders

Edgard Poelmans
Lucien Kivit

Cyriel Lambrechts

BEN JE AL INGESCHREVEN VOOR ONS

TORNOOI OP 18 FEBRUARI IN HET

PAROCHIECENTRUM ??

NEEN ? ZEKER DOEN DAN ! !

EEN DAGJE VRIJ

Dus je wil een dagje vrij ? Besef je eigenlijk wel watje vraagt ?
Een jaar heeft 365 dagen waarop gewerkt kan worden. Er zijn 52 wekai waarin je al 2 dagen vrij bent. Zo
blijven er nog 261 dagen over. Per dag ben je 16uur thuis, walgelijk staat aan 170 dagen. Zo blijven er nog 91
dagOT over. Iedere dag besteed je minstens 30 minuten aan het drinken van koffie, wat overeenkomt met 23
dagen. Er resten alzo nog 68 dagen datje kan werken. Per dag heb je nog een halfuur middagpauze maar je
maakt er gewoonlijk wel een uur van, wat gelijk staat met 46 dagen : nog 22 dagen blijven over. Normaal
gesproken ben je 2 dagen per jaar ziek zodat er nog 20 dagen overblijven. We hebben 5 verplichte feestdagen
per jaar wat het aantal werkdagen reduceert tot 15. Daarvan geven we je nog eens royaal 14 dagen vakantie,
waardoor er nog maar 1 dag overblijft om te werken
en jij wil godver die ene dag vrij ? ?

Zo kan ie wel weer !

De vaders hopen in hun zonen zichzelf te hervinden
De zonen zijn doodsbang in zichzelf hun vaders te ontdekken

Wees vriendelijk voor de mensen op je weg naar de top,
want je zal ze tegenkomen op Je weg terug naar beneden.

POSNO-SPORTb

THERESIAPLEIN 11, TILBURG
TEL. 013356916
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