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NIEITWE LEDEN

ADRIAENSEN STAN MARKWEG 12 2310 RIJKEVORSEL 03-314.71.06 V

VERMEIREN CELIEN PRINSENPAD 105 2310 RIJKEVORSEL 03-314.85.88

Stan is terug van weggeweest: we wensen hem terug veel speelplezier I
Wij wachten nog op een medische attest van Victor Verbiest.
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• LuJDe Vrij en Maria hebben geen vast telefoontoestel meer. Hieronder de GSM-nummers waarop ze
voortaan te bereiken zijm Lu : 0476-50.94.30 en Maria : 0476-37.95.28
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• Om het zoeken naar vervangers te vergemakkelijken, hieronder de maximum ploegwaarde voor de
terugronde:
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• De brieven voor de jeugdspelers i.v.m. deelname aan de sportkampen van KVKT in april zullen
binnenkort verstuurd worden. Voor alle zekerheid nog eens vermelden dat de sportkampen
contant betaald dienen te worden bij Jan Adriaensen.

BEKER BISDOM 1/16° FINALE

104001 Dl 4 MAART ANTONIUSF VD 5B
104009 VR 7 MAART VC KONTICHA IB

104012 Dl 4 MAART LINTSEA VB IB

104016 VR 7MAART VA TECEMOF 3B

Voor de mannen onder ons: denk hier eens over na I

Jef komt *s avonds van zijn werk thuis en vindt zijn woning in een onoverzichtelijke wanorde. Er slingert
overal speelgoed rond, op tafel liggen een heleboel papiersnippers, de tijdschriften liggen voor het
krantenrelge in plaats van erin en de pyjama's van zijn zoontjes liggen nog in de hoek, waar de kereltjes ze
*s morgens hebben achtergelaten.
* Wat is hier in hemelsnaam gebeurd?" vraagt Jef aan zijn vrouw die door het venster zit te kijken.
"Jij wil toch altijd weten wat ik eigenlijk doe, de hele dag lang. Wel, vandaag heb ik eens niets gedaan,
absoluut niets I" antwoordt zijn vrouw doodrustig.



AGENDA

WO 19/02 Bestuursvergadering

zo 23/02 Alternatief tomooi in ons eigen lokaal

ma 21/04 Clubkampioenschap volwassenen

za 26/04 Teerfeest in ons eigen lokaal

do 01/05 Clubkampioenschap jeugd

di 29/04+06/05+13/05 Beker van Rijkevorsel

NOG TEDETALEN-

VC (KVKT) verplaatste wedstrijd week 11 2,48 EURO

VBCKVKT) einduur niet ingevuld 2,50 EURO

H

einduur niet ingevuld 2,50 EURO

VD(KVKT) wedstrijdblad na 8 dagen nog niet binnen 4,00 EURO

VH (K\'KT) wedstrijdblad na 8 dagen nog niet binnen 4,00 EURO

R[JKC(VTTL) onvolledig blad 3.00 EURO

T00GVERANTW00RDELIJ3P:N februari - MAART

datiim méim ■ naam

zat, 01 feb 03 FRANSEN RAF don, 20 feb 03 DE VRIJ DENNIS

maa, 03 feb 03 HOFMANS KURT vri, 21 feb 03 SOMERS SVEN

din, 04 feb 03 FLOREN STAN maa, 24 feb 03 JACOBS BART

don, 06 feb 03 VERHOEVEN CHRIS don, 27 feb 03 BREUGELMANS ERWIN

vri, 07 feb 03 LAURIJSSEN WILLY vri, 28 feb 03 HEREMANS JEF

maa, 10 feb 03 JANSSENS LOUiS don, 06 mrt 03 HOLEMANS JOERI

don, 13 feb 03 VERPOORTEN BOB maa, 10 mrt 03 FRANSEN RAF

vri, 14 feb 03 KIVIT LUCIEN din, 11 mrt 03 BOGAERTS FRANK

zat, 15 feb 03 VISKENS LUC don, 13 mrt 03 VAN HOVE ERIC

maa, 17 feb 03 WAUTERS MARIA vri, 14 mrt 03 HEREMANS BJÖRN

din, 18 feb 03 HEREMANS JEF zat, 15 mrt 03 KIVIT LUCIEN

Er zijn drie soorten werknemers;
- diegenen die ervoor zorgen dat er iets gebeurt
- diegenen die kijken naar iets dat gebeurt
- diegenen die geen flauw idee hebben van wat er gebeurt.

Een mens is niet gemaakt om te werken, het bewijs is dat hij er moe van wordt.

De gelukkigste mensen vind je altijd in het station. De ene is blij dat hij weg kan en de andere is
dolgelukkig dat hij weer thuis is.
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