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EERSTE NUMMER VAN HET NIEUWE MILLENNIUM '
VOOR DIEGENEN DIE WE NOG NIET TEGENKWAMEN :

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2001 !

25-JARIG BESTAAN !

De kerstwandeling van 17 december;
Met een 50-tal personen vertrokken we aan het lokaal. We vonden het spijtig dat we geen jeugdspelers
zagen waarvan de ouders niet aangesloten zijn. Het was een manier geweest om TTK eens beter te leren
kennen.

Het was prachtig weer: een beetje koud, maar voorai droog! Onderweg werd er wat geleuterd, zoals dat
gaat met echte pingpongers. Heel af en toe moesten we aan de kant voor een auto, maar voor de rest was
het een prachtig parcours. Na vier kilometer splitste de groep in twee. De ene helft draaide africhting
lokaal, de andere helft zette nog even door om de langere wandeling af te maken. Het deed deugd om in
het lokaal aan te komen. Daar was het lekker warm! Hot-dogs en belegde broodjes zorgden ervoor dat
we onze "buitenhonger" al snel vergeten waren. De warme wijn of dito chocomelk gingen er ook goed
in. Voorwaar een leuke namiddag!

De nieuwjaarsreceptie van 13 januari:
Er waren 56 personen ingeschreven: een mooi groepje om een receptie te geven. We mochten zelfs de
schepen van sport en de burgemeester verwelkomen. In de speelruimte stonden de tafeltjes met gekleurd
tafelkleed en mooie bloemetjes ons op te wachten. Een schuimwijntje met of zonder "zoet" of een
fruitsapje zorgden al direct voor de juiste stemming. Tijdens het keuvelen over TTK en de grote
wereldproblemen werden we rijkelijk voorzien van toast en warme hapjes door Ellen en vriendin. Karin
en Suzanne zorgden ervoor dat de glazen gevuld bleven. Mmi-gebakjes sloten deze receptie af. Goed
werk van onze "huiskok", spijtig dat niet iedereen gebruik maakte van deze gezellige avond.

Nog gepland :

• Er is zopas een voorstel binnengekomen om eens ontbijt-tafeltennis te voorzien op zondagochtend.
Hierover zal tijdens de volgende bestuursvergadering zeker van gedachten gewisseld worden. Indien
het moest doorgaan zullen de details zeker nog volgen.

• Op zaterdag 21 april gaan we met z'n allen naar Hoogstraten voor ons jubileum-teerfeest! Lekker
eten (denk maar aan het 20-jarig bestaan) en een gezellig muziekje zullen er troef zijn. Er zal ook voor
vervoer gezorgd worden indien er genoeg vraag naar is.

• Ergens in mei wordt er nog een uitstap gepland. Ook hier zullen onze leden weer echt verwend
worden !

• Nog nieuwe voorstellen ???

• Volgende leden moeten dringend hun medisch attest binnenbrengen want ze zijn niet verzekerd:

HOPPENBROUWERS WOUTER LAENEN NICK
LUYCKX PATRICK VAN BRUGGEM BENNY



• Beker Bisdom 1/16° finales: alleen onze C-ploeg kan er nog voor zorgen dat de beker in Rijkevorsel
terecht komt. Er is nog niet geweten tegen wie en waar ze moeten spelen. We houden jullie op de
hoogte.

• jeugdstages tijdens de paasvakantie:

31/03 tem 04/04 8 tot en met 13 jaar

07/04 tem 11/04 14 tot en met 17 jaar
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(en andere sporten) te beoefenen. Het is een trainingskamp en geen speelkamp. Echt de moeite !
maximum ploegwaarde tijdens de terugronde:

VA VB VC VD VE VF VG VH JA JB

37 29 15 14 12 8 3 3 3 3

BOETES

OPENSTAAND

JA KVKT 100 geen ploegwaarde Ingevuld

VE KVKT 200 wedstrijdblad te iaat binnen
VB KVKT 200 wedstrijdblad te laat binnen
VB TIK 150 wedstrijdblad naar VTTL i.p.v. KVKT
VE TTK 150 wedstrijdblad naar VTTL i.p.v. KVKT

NIEUW

VC KVKT 100 lidnummer Fred Mertens

VH KVKT 200 2 foutieve lidnummers

VA KVKT 100 verplaatsen wedstrijd Niel 0

AGENR^i

zaterdag 27/01 Bowling volwassenen 20.00 tot 22.00 uur

woensdag 07/02 Bestuursvergadering
zondag 25/02 Jubileum-tomooi

zaterdag 21/04 Teerfeest zaal Pax Hoogstraten
mei-jum Clubuitstap

TOOGVERANTWOORBEEIJKEN JANIJART- EEBRBARI

don, 25 Jan 01 BREUGELMANS ERWIN din, 13 feb 01 FILLIERS DIRK
vri, 26 Jan 01 LENAERTS KATHLEEN don, 15 feb 01 MATTHEEUSSEN PETER

maa, 29 Jan 01 SOMERS SVEN maa, 19 feb 01 VAN DEN EIJNDEN BOB
din. 30 Jan 01 SMULDERS TOOS don, 22 feb 01 NUYTS JEF
don, 01 feb 01 LAURIJSSEN WILLY vri, 23 feb 01 HEREMANS BJÖRN
zat, 03 feb 01 HEREMANS BJÖRN din, 27 feb 01 FRANSEN RAF
maa, 05 feb 01 HEREMANS JEF don, 01 mrt 01 BASTIAENSEN LUC
don, 08 feb 01 JANSSENS LOUIS maa, 05 mrt 01 VAN HOVE ERIC
vri, 09 feb 01 BUYS ERNA don, 08 mrt 01 SMULDERS TOOS
zat, 10 feb 01 SMULDERS TOOS zat, 10 mrt 01 KENIS KOEN
maa, 12 feb 01 KIVIT LUCIEN maa, 12 mrt 01 WAGEMANS RAOUL


