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NIEUWE LEDEN

DE VRIJ

VAN GASTEL

DE SCHUTTER

BOLCKMANS

BOUILLIAERT

DEGREEF

SPEYBROUCK

BOLCKMANS

FILLIERS

HERRYGERS

VAN GASTEL

LAENEN

VERSCHUEREN

HOLEMANS

VOORNAAM i1  STRAAT 11  HR DORP TELNR -

DANNY HOOGSTRAATSESTWG 20 81 1 2310 RIJKEVORSEL -

STEF ACHTEL 13 :2310 RIJKEVORSEL 03-314.81.00

GUY LANGSTRAAT 16 ,2310 RIJKEVORSEL 03-309.29.60

LEN2 ACHTEL 26 .2310 RIJKEVORSEL 03-314.85.05

VIC DRIEHOEK 5 2310 RIJKEVORSEL 03-314.76.35

STEF ERNEST CLAESLAAN 6  !2960 ST-LENAARTS 03-313.60.40

JAN ST-LENAARTSESTWG mmm 2310 RIJKEVORSEL 03-314.45.15

LEEN ACHTEL 26 2310 RIJKEVORSEL 03-314.85.05

SIMON GINNEKENSHOEK 34 2340 BEERSE 014-61.54.30

RUDY BAVELSTRAAT 33 2310 RIJKEVORSEL 03-314.32.37

ELIEN ACHTEL 13 2310 RIJKEVORSEL 03-314.81.00

NICK AMBACHTSWEG 11 2310 RIJKEVORSEL 03-314.25.42

AXEL GAMMEL 43 ;2310 RIJKEVORSEL -

JOERI DONK 23 2310 RIJKEVORSEL 03-314.40.96

Zoals je ziet hebben we een heleboel nieuwe leden en er zijn er nog op komst!
Ons totaal ledenaantal komt hierdoor op 94 leden: 63 volwassenen en 31 jeugdleden.
De mannen (jongens) halen het in aantal op de vrouwen (meisjes): 75 tegen 19.
De leden komen uit 14 verschillende dorpen; het grootste deel (68) natuurlijk uit ons eigen Rijkevorsel.
Dit clubblad wordt bezorgd op 72 adressen : 30 per post en 42 door de secretaris aan huis.

WIST JE DAT?

• Er zijn al leden die denken dat ze in een verkeerd lokaal aankomen, omdat ze zoveel nieuwe gezichten
zien.

• Onze beloofde uitstap blijft nog altijd beloofd, maar zal verschoven worden naar volgend jaar. Zo heb
je weer iets om naar uit te kijken.

• Onze secretaris vraagt langs deze weg nog maar eens om de envelop met de sleutel en het geld nog
dezelfde dag (nacht) in de brievenbus te steken.

KVKT _ :

• De D-ploeg krijgt een wijziging van speeldag : Hoog Heultje A speelt op dinsdag in plaats van op
maandag. Zij moeten dus spelen op dinsdag 29/01 !

•  In "mededelingen N^l" staat de wegwijzer naar de verschillende clubs.

In info nummer 639 staat de "NIEUWE OPSLAGREGEL" nog eens uitgelegd. Deze regel wordt
toegepast vanaf 1 september 2002 (begin volgend seizoen).

Fam. HEREMANS

ASTERWEG 15

2310 RIJKEVORSEL



FIETSZQEKTOCHT

Wegens het slechte weer in september kunnen de leden met hun familie onze
fietszoektocht nog afwerken tot eind oktober. De deelnemingsformulieren met alle
gegevens kan je vinden op de toog in het lokaal. Ook deze keer krijgt de winnaar een
mooi geschenk!

De Vrij Sandra kalender KVKT 150 Bfr

Heremans Björn kalender KVKT 150 Bfr

Lambrechts Rob toog 12/09/01 260 Bfr

Lambrechts Rob toog 04/10/01 95 Bfr

RijkB(VTTL) boete VTTL / onvolledig blad 120 Bfr

VB(KVKT) boete KVKT / Idassementswaarde 101 Bfr

JC (KVKT) boete KVKT / foutief lidnummer Donckers 101 Bfr

VF(KVKT) boete KVKT / wedstrijdnummer week 3 101 Bfr

tot eind oktober fietszoektocht

di 23/10 Bestuursvergadering
za 01/12 Dubbelspel / start 19.00 uur

VERLOREN VERLOREN VERLOREN VERLOREN VERLOREN VERLOREN VERLOREN

Wie heefl mijn regenjas gezien ???
Het is een blauwe K-way met fluorescerende strepen. In de rechterzak zit een ring met 3 sleutels. Ik ben
hem kwijt sinds donderdag 27 september. Iemand heefl hem die donderdag gewild of ongewild mee
genomen in het lokaal.
Mocht je thuis aan de kapstok zo'n jas vinden, bezorg hem dan terug aan mij. Merci!

SANDRA DE VRU

iSSiSSüMiSB
maa, 15okt01 FILLIERS DIRK vri, 09 nov 01 KIVIT LUCIEN

don. 18okt01 JACOBS BART maa, 12 nov 01 MERTENS FRED
zat, 20 okt 01 LUYCKX PATRICK don, 15 nov 01 BASTIAENSEN LUC
maa, 22 okt 01 LAMBRECHTS ROB zat, 17 nov 01 BUYS ERNA

don, 25 okt 01 NUYTS JEF maa, 19 nov 01 DE VRIJ SANDRA

woe, 31 okt 01 MARISSEN RUDY don, 22 nov 01 LAMBRECHTS ROB
maa, 05 nov 01 BROSENS FRANK vri, 23 nov 01 HEREMANS BJÖRN
din, 06 nov 01 SMULDERS TOOS maa, 26 nov 01 VAN DEN EIJNDEN BOB
don, 08 nov 01 VERPOORTEN BOB don, 29 nov 01 MARISSEN PAUL



Dit alles om maar te zeggen dat we er in het bestuur wel mee bezig zijn (en al langer dan vandaag) maar
dat we niet zo direct een goede oplossing zien. Er wordt verder over nagedacht en leden die wel een
goede oplossing hebben; slechts één adres !

NOG TE BETALEN - ' ' ■ - ■-

boete VTTL / onvolledig blad 120 Bfr
boete KVKT / foutief lidnummer Donckers 101 Bff

Tappers, mocht er iemand vertrekken zonder te betalen, gelieve dit dan duidelijk op het toogblad te
schrijven (niet op aparte briefes!).

Tapper, indien iemand een betaling doet: lidgeld - achterstallig tooggeld - boete. Schrijf dit dan ook
duidelijk op het toogblad (niet op aparte briefes!) zodat er achteraf geen discussie is over een
eventuele betaling.

Leden, zorg ervoor datje geld bij hebt als je naar het lokaal komt. Mocht je het toch vergeten zijn, vraag
dan iemand om voor te schieten zodat de kas klopt!!

di 27/11
za 01/12 Dubbelspel / start 19.00 uur

DE FIETSZOEKTOCHT VAN AFGELOPEN ZOME^^
INLEIDING:
Op verzoek van menig TTK'er kroop onze voorzitter deze zomer opnieuw op zijn fiets om de leden te
plezieren. De vorige fietstocht kende immers zo'n geweldige respons dat een herhaling niet mocht
uitblijven. De inschrijvingsformulieren op den toog in het lokaal vlogen als zoete broodjes de deur uit.
Afgaande op het aantal inzendingen dat we echter binnen kregen, zijn ze blijkbaar als een blok beton op
de maag van onze leden blijven liggen. Er waren natuurlijk verschonende omstandigheden: augustus is
nog altijd een vakantiemaand zodat een aantal leden de zomerse stranden verkiezen boven een ritje op
hun stalen ros. De maand september - doorgaans een zeer zonnige en daarom aangename fietsmaand -
viel dit jaar compleet, maar dan ook compleet, in het water. Zelden viel er zoveel regen en dat maakt
fietsen uiteraard weinig aantrekkelijk!
Het bestuur besliste dan ook de termijn te verlengen met een maand zodat de liefhebbers alsnog aan hun
trekken konden komen. Maar ook deze maatregel leidde niet tot een massale instroom van
deelnemingsformulieren zodat we maar één geldige conclusie kunnen trekken: de gemiddelde TTK'er
fietst niet graag, haalt zijn neus op voor een gratis drankje onderweg, is niet te motiveren voor een eetbon
van 2000 firank en wat nog het ergste is: het is een representatief vertegenwoordiger van onze
wegwerpmaatschappij waarin men alles zo snel gezien en beleefd heeft en steeds opnieuw andere kicks
en uitdagingen wil nastreven. En wij gaan dan wegens groot succes onze fietszoektocht herhalen... .we
hadden het eigenlijk kunnen weten!
Afin, alle gekheid op een stokje, we kregen welgeteld 12 inzendingen in de bus, waarvan dan nog vier uit
één gezin en dat is zonder overdrijven toch wel wat mirmetjes dachten we zo. Vooraleer de winnaar
bekend te maken overlopen we eerst de opgaven en antwoorden waarbij we vooraf toch nog enkele
belangrijke opmerkingen wensen te maken.
Hoewel het geenszins de bedoeling was om de opgaven extra moeilijk te maken door er
dubbelzinnigheden in te schuiven, zijn onze leden blijkbaar toch zwaar aan het twijfelen geslagen over
twee vragen:
Vraag 17: ^het huis met nr 28 en de illegale praktijken'. Het ging hier inderdaad om illegale praktijken
maar het bewuste huis had een ander nummer en stond wat verderop.



Vraag 24: 'het aantal buxusbollen dat tegen de straat stond en die moeste geteld worden'. EQer had
onze voorzitter een gans ander huis voor ogen en nogal wat leden hadden buxusbollen geteld op een
andere en voor hen blijkbaar logische plaats.
Deze misverstanden zijn te verklaren door een onbedoelde vaagheid in de vraagstelling en daarom
worden deze twee opgaven geschr^t uit de uitslag. Hierdoor komen 22 opgaven in aanmerking voor de
einduitslag en ligt de lat voor alle deelnemers op dezelfde hoogte.

DE ANTWOORDEN!

Vraag 1: De boomsoort die we zochten is de (bol)catalpa.
Vraag 2: Niet zo moeilijk natuurlijk als je een complete wasmachine tegen de straat ziet staan!
Vraag 3: Er waren hier meerdere mog^jkheden maar we waren zoals gezegd reeds tevreden met twee:
kip - eend - paard - duif - konijn
Vraag 4: Het ging hier om 4 clubs of verenigingen: Voetbalclub 'het Sas', de duivenliefhebbers, de
wielertoeristen eo. de KVW.

Vraag 5: Het aantal haltes op de buslijn Rijkevorsel - Turnhout bedraagt 8.
Vraag 6: De stars en stripes van de Amerikaanse vlag waren perfect op te zoeken: ze verwijzen naar de
oorspronkelijke en het huidige aantal staten.
Vraag 7: Mits wat zoekwerk kon je kraan 24 vinden die bij brand in het labo diende afgesloten te
worden.

Vraag 8: Of het nu Turks, Hongaars of koeterwaals was: 'luflen arabanizin motorunu durdurun'
betekende niet meer of minder dan 'om geluidshinder te voorkomen, zet de motor van uw vrachtwagen
af.

Vraag 9: De wet op de beteugeling van de dronkenschap dateert van 15 juli 1960 en deze datum was met
enig speurwerk makkelijk te ontdekken.
Vraag 10: De engeltjes hadden gouden vleugeltjes.
Vraag 11: De bloembak had inderdaad de vorm van een heus varken.
Vraag 12: Best moeilijke vraag omdat het antwoord niet zo eenvoudig te vinden was. Je moest de
drinkpomp al gezien hebben en de moeite gedaan hebben om even over de sloot te wippen om het woord
landger^e erop terug te vinden!
Vraag 13: Goed gezien van iedereen! De molen stond behoorlijk ver van de straat maar toch had men
gemerkt dat het hier om een kabouter ging.
Vraag 14: Het te zoeken tuinbedrijf was uiteraard Oprins. Het stond in koeien van letters op een bord,
weliswaar ver van de rijweg maar diegenen die niks zouden gezien hebben, konden eigenlijk sowieso wel
vermoeden dat het om Oprins ging. Enkele jaren geleden kocht/huurde dit hedrijf een pak hectaren grond
van de kolonie en dat was toen toch algemeen nieuws.
Vraag 15: Sommigen dachten nog dat onze TTK-verpleger Dirk Filliers hier zijn bookes verdiende. Dat is
inderdaad ook zo geweest maar Dirk dweilt ondertussen al bijna twee jaar stad en land af als
pakjesbezorger. Het gaat hier echter om Sven Somers die in prachtig uniform elke dag opnieuw de
illegalen een prettige dag tracht te bezorgen met gratis pingponglessen.
Vraag 16: TTK Sim is open op dinsdag en donderdag.
Vraag 17: Als antwoord hadden we hennep, cannabis, drugs voor ogen maar omwille van de foute
viaagstëlling wordrdeze vra^ gësclfi^r(cfinntleg hierboven)
Vraag 18: We hadden zo graag met deze vraag onze directeur van de Posterijen erin laten tuinen maar
helaas, we moeten toegeven dat Jef Heremans attent reageerde op de vraagstelling en samen met hem
ook bijna alle anderen: een genormaliseerde zending van 485 gr. bestaat gewoonweg niet en bijgevolg
kan er ook geen bedrag op geplakt worden.
Vraag 19: De afwerking in het schuim van een vers getapte pint Guiness gebeurt met een tekening van
een klavertje, chamrock genoemd.
Vraag 20: Als je goed had gekeken kon je de uilenbak zien hangen en wel aan een eikenboom.
Vraag 21: De windhaan was ditmaal geen haan maar wel een kievit.
Vraag 22: Als je het bord had gezien kon je er een hele uitleg gratis en voor niks bij krijgen. Het ging om
de ziekte van Lyme.
Vraag 23: De fiere bewoners konden herkend worden aan de pauw die ze voor hun huis hadden staan.


