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WIST JE DAT ?

ons bestuurslid Eric Van Brink vader werd op 28 juli: Proficiat! Zijn dochter Isabelle kan hem de
volgende maanden uit zijn slaap houden.

Danny De Vrij sinds 14 augustus hetzelfde lot beschoren is. Ook hij heeft er een dochter, Nele, bij.
Evenzo proficiat!

er een toestel aangekocht is om in onze speelruimte het vocht uit de lucht te halen. We hopen dat na
installatie (ergens in september) het vochtprobleem opgelost is.
met dit warm weer de ijskast weer niet bij kan houden met koelen. De aankoop van een tweede ijskast
is voorzien.

in VTTL-info nr 546 de boetes voor volgend seizoen staan. Zo kan je je al voorbereiden op eventuele
kosten!

de eerste aanvraag om een wedstrijd te verplaatsen reeds binnen is I
iedere volwassene op 4 september in het lokaal verwacht wordt: er dienen trainingspakken gepast te
worden en de papierwinkel van de competitie KVXT wordt verdeeld ; competitiedagen, beurtrol,
lidkaarten, enz.

diegenen die voor de viering " 5 jaar KRUISPAD " gratis mosselen of smos bestelden kunnen die op
4 september vanaf 19.00 uur komen verorberen !

TTK RiJKEVORSEL - TïOS

AANVANG OM 12.00 UUR i.p.v. 13.00 UUR
(i.v.m. voetbalwedstrijd België - Nederland)

AGENDA

zaterdag 06/09 TTK-TIOS ; begin om 12.00 uur !

zaterdag 06/09 start KVKT jeugd (Beker Bisdom)

maandag 08/09 start KVKT volw (Beker Bisdom)

maandag 22/09 bestuursvergadering

vrijdag 26/09 start VTTL

AANDACHT

Op donderdag 4 SEPTEMBER

kan elke volwassene in het lokaal een trainingspak passen
de bestelling moet zo snel mogelijk doorgaan !

(voor diegenen die afwezig zijn wordt de maat geschat)



COMPETITIE

Een overzicht van de eerste competitiewedstrijden hangt uit aan het prikbord.

De toogbeurten zijn weer uit de doeken gedaan. In totaal waren er 92 toogbeurten te verdelen :
• competitie: 42

• donderdag : 44

• zaterdag; 6

Er waren dit seizoen wel wat problemen : voor de donderdag en de competitie kwamen we mensen te kort.
Voor de 42 competitedagen hadden we slechts 29 gegadigden. Het gevolg is dat er enkele leden dubbel toog
doen bij de competitie. Ik heb hier gekozen voor leden die niet ingeschreven hadden voor de donderdag-
toog. Bij problemen slechts één adres : uw secretaris !

don, 04 sep 97 NUYTS JEF don, 25 sep 97 ORIS JOAN

zat, 06 sep 97 MARISSEN RUDY vri, 26 sep 97BUYS ERNA

don, 11 sep 97BEVERS HERMAN zat, 27 sep 97WAUTERS MARIA

zat, 13 sep 97WAGEMANS RAOUL maa, 29 sep 97AERTS STEFAN

maa, 15 sep 97BROSENS FRANK din, 30 sep 97 LAURIJSSEN WILLY

din, 16 sep 97FLOREN STAN don, 02 okt 97 BASTIAENSEN LUC

don, 18 sep 97VERPOORTEN BOB vri, 03 okt 97VAN DEN EIJNDEN BOB

vri, 19 sep 97DE VRIJ LUDO don, 09 okt 97 MARISSEN PAUL

TAPPERS

Lees onderstaande opmerkingen nog eens door voor je aan je tapbeurt begint:

• er blijft 400 Bfr klein geld (enkel nikkel I!!!) in de kas, zoniet wordt al het geld meegegeven (+ een
briefje dat er geen klein geld meer is).

• vul de ijskast aan zoals het plannetje in de ijskast tegen de deur aangeeft: zo staat er van alles de juiste
hoeveelheid, halfVolle bakken laat je gewoon in het voorraadkot staan.

•  lege flesjes sorteer je nog altijd per soort. Van sommige soorten (duvel, trappist,..) staan de bakken in
het voorraadkot.

• verwittig Jan Adriaensen als je van beurt wisselt: zo weet hij wie de sleutel moet komen halen !
• hou goed in de gaten dat iedereen die buitengaat ook betaald heeft !

• de envelop met wedstrijdbladen nog dezelfde avond in de brievenbus bij Jan Adriaensen deponeren : de
uitslagen moeten doorgebeld worden !

• zet de rookafzuiging direct op bij het binnenkomen !
• hou op zaterdag een oogje in*t zeil bij het invullen van de wedstrijdbladen !

• gebruik het bruine vuilbakje enkel voor as en peuken en niet voor papier !
• druk de blikjes van ice-tea plat voor je ze weggooit!

• op de ijskast hangt een lijstje datje nog eens kan nakijken voor je afsluit, zo vergeet je niks !

Je moet hooguit een paar avonden tappen en de rest van het seizoen kan je genieten van het werk van de
anderen : probeer die paar avonden dan ook in orde te zijn.


