
TTK-INFO
Nr. 58 : DECEMBER 2000

WIST JE DAT ?

• Dit is weeral het laatste nummer van deze eeuw !

• Er waren leden die het poëtisch werk van onze voorzitter in vorige info wel konden appreciëren.
Leden die al vele jaren bij TTK zijn, weten dat wij vroeger een *Tingpongerke" hadden met veel meer
poëtisch werk, puzzels, verhalen, enz. Omdat het nogal wat werk vroeg en omdat het niet zo vaak
meer verscheen, besloten we destijds om ons klubblad kort en zakelijk te houden. Zo ontstond onze
"Info": een manier om onze leden regelmatig op de hoogte houden van onze activiteiten.

• Diegenen die nog een idee hebben voor de jubileumviering kunnen nog steeds bij het bestuur terecht.

2$^ARIG BESTAAN!

We zetten de geplande activiteiten nog eens op een rijtje:

Eerst is er de kerstwandeling op 17 december. Diegenen die ingeschreven hebben kunnen nog kiezen
tussen een lange (7 km) en een korte (4 km) wandeling. Na de wandeling kunnen honger en dorst
weggewerkt worden: er zijn één eetbon en 3 consumptiebons voorzien. Wie daarna nog iets wil drinken
dient dit te betalen. De wandeling start om 13.30 uur. Het einde van deze gezellige dag wordt voorzien
tussen 18.00 en 19.00 uur.

Op zaterdag 13 januari gaan we opnieuw feesten: nieuwjaarsreceptie in ons lokaal. Een uitnodiging
vind je bij deze info. Vergeet zeker niet uw deelname door te geven aan Jan Adriaensen vóór 6 januari!
Op zondag 25 februari kan je deelnemen aan het laatste tomooi van TTK Rijkevorsel in het
Parochiecentrum.

Op zaterdag 21 april gaan we met z'n allen naar Hoogstraten voor een jubileum-teerfeest! Lekker eten
en een gezellig muziekje zullen er troef zijn.
Ergens in mei wordt er nog een uitstap gepland. Ook hier zullen onze leden weer echt verwend worden !

Schrijf tijdig in voor deze evenementen ! Zorg datje erbij bent!

KVKT--'- 'r-'

• Beker Bisdom 1/32° finales: nog drie ploegen in de strijd voor het goud ! Spijtig genoeg moeten alle
ploegen op verplaatsing spelen zodat een oproep voor supporters niet direct nodig is.

Di 12/12 Martinus D (7A) Rijkevorsel C
Wo 13/12 Nodo B (Super) Rijkevorsel B
Vr 15/12 AFP Kobelco B (Ere) Rijkevorsel A

Voor de honderdduizendste keer schrijven we hier dat op het wedstrijdblad een speler die forfait geeft
de puntenwaarde 1 krijgt en dat de puntenwaarden van de spelers opgeteld moeten worden. We
vinden nog altijd ploegen die hiertegen zondigen!



BOETES

JA KVKT 100 geen pioegwaarde ingevuld

VA KVKT 100 foutief lidnummer

VE KVKT 200 wedstrijdblad te laat binnen

VB KVKT 200 wedstrijdblad te laat binnen
VA KVKT 200 wedstrijdblad te laat binnen
VA KVKT 100 geen pioegwaarde ingevuld
VF TTK 150 wedstrijdblad naar VTTL i.p.v. KVKT
VG TTK 150 wedstrijdblad naar VTTL i.p.v. KVKT
VA TTK 150 wedstrijdblad naar VTTL i.p.v. KVKT

VB TTK 150 wedstrijdblad naar VTTL i.p.v. KVKT

VE TTK 150 wedstrijdblad naar VTTL i.p.v. KVKT

AGENDA
, i?

2000

zaterdag 09/12 Tomooi Merksplas

donderdag 14/12 Korte bestuursvergadering i.v.m. kerstwandeling

zondag 17/12 Kerstwandeiing om 13.30 uur

2001

maandag 08/01 Bestuursvergadering

zaterdag 13/01 Nieuwjaarsreceptie van 18.30 tot 20.30 uur

zaterdag 27/01 Bowling volwassenen 20.00 tot 22.00 uur

zondag 25/02 Jubileum-tomooi

zaterdag 21/04 Teerfeest zaal Pax Hoogstraten

mei-juni Clubuitstap

TOOGVERANTWOORDEEIJKEN- DEGEMBÈR - JANUARI

iilii
zat, 02 dec 00 HEREMANS JEF don, 04 jan 01 VERHOEVEN CHRIS ^

maa, 04 dec 00 VERHOEVEN CHRIS maa, 08 jan 01 MICHIELSEN EDWIN

din, 05 dec 00 FLOREN STAM don, 11 jan 01 SMULDERS TOOS

don, 07 dec 00 VAN EERSEL DAVID vri, 12 jan 01 VAN LEUVEN ILSE

vri, 08 dec 00 HEREMANS BJÖRN maa, 15 jan 01 MARISSEN RUDY

don, 14 dec 00 HEREMANS JEF din, 16 jan 01 SOMERS SVEN

maa, 18 dec 00 WAGEMANS RAOUL don, 18 jan 01 FILLIERS DIRK

don, 21 dec 00 VAN HOVE ERIC maa, 22 jan 01 WAUTERS MARIA

don, 28 dec 00 PEETERS STAF don, 25 jan 01 BREUGELMANS ERWIN

vri, 26 jan 01 LENAERTS KATHLEEN

maa, 29 jan 01 SOMERS SVEN

din, 30 jan 01 SMULDERS TOOS
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