
1. Nieuwe leden

TTK-INFO
Nummer: 89

NOVEMB-DECEMB 2004

DEKORT MAARTEN
DEBREUCKEREDDY
VAN GOETHEM CARRIE
LAMBRECHTS GREET
LAMBRECHTSTHYS
VAN NOOLEN SHARON
VANNOOLENBRYAN
VAN NOOLEN KAREN

ST. JOZEF 80
L. DE KONINCKLAAN 131
L. DE KONINCKLAAN 131
POTHOEK12
POTHOEK12
KONINGS STOEL 29
KONINGS STOEL 29
KONINGS STOEL 29

2310 RIJKEVORSEL
2320 HOOGSTRATEN
2330 HOOGSTRATEN
2960 ST-LENAARTS
2960 ST-LENAARTS
2960BRECHT
2960BRECHT
2960BRECHT

2. De jarigen in november en december

dag !!!!!!! dag !!!!!!!
13/11/04 TOOSSMULDERS 08/12/04 GERDA VAN DAM
17/11/04 PATRICK LUYCKX 10/12/04 NIKAS GOOSSENS
18/11/04 MIKEY UUTJENS 14/12/04 GLENN VISKENS
21/11/04 EDGARD POELMANS 15/12/04 PETER LAMBREGTS
03/12/04 RAF FRANSEN 20/12/04 LIZE BOLCKMANS
04/12/04 DIRK. FILLIERS 21/12/04 MARC ADRIAENSEN
06/12/04 ROB LAMBRECHTS 24/12/04 ARTHUR JOCHEMS
08/12/04 LENZ BOLCKMANS 26/12/04 BOB VERPOORTEN

3. Beurtrol toogdienst

dag datum !!!!!!! dag datum !!!!!!!!

DO 04/11/04 ERWIN BREUGELMANS MA 29/11/04 CHRIS VERHOEVEN
WO 10/11/04 JEF HEREMANS WO 01/12/04 ERNABUYS
DO 11/11/04 SVENSOMERS DO 02/12/04 BOB VERPOORTEN
MA 15/11/04 EDWIN MICHIELSEN VR 03/12/04 ILSE VAN LEUVEN
DO 18/11/04 STAN ADRIAENSEN DO 09/12/04 JEF HEREMANS
VR 19/11/04 DENNIS DE VRIJ MA 13/12/04 LUCVISKENS
MA 22/11/04 WIM: VAN AMMEL DO 16/12/04 ROB LAMBRECHTS
DI 23/11/04 LOUIS JANSSENS VR 17/12/04 RUDY VISKENS
DO 25/11/04 PAUL MARISSEN DO 23/12/04 KOEN JANSSENS
VR 26/11/04 BOB VD EYNDEN DO 30/12/04 DRIES FRANSEN
ZA 27/11/04 LUCIEN KIVIT

4. Nieuws van het secretariaat

* Voor de ploegen die tegen TTK Orka spelen: deze club speelt niet langer in de turnzaal op
het vroegere adres. Ze hebben immers voortaan een eigen lokaal dat naast de tumzaal gelegen
is. Adres: Schildesteenweg, 14 - 2520 Oelegem
* TTK Bart is eveneens van lokaal verhuisd. Ze hebben hun lokaal in het fort van Merksem
omgeruild voor een ander lokaal in datzelfde fort (kwestie van het moeilijk te maken zekerst).
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Je kan de nieuwe locatie blijkbaar het best als volgt bereiken: ga vanaf de parking te voet tot
aan het voetbalveld. Ga vervolgens links en voorbij de scoutslokalen van Kon. Astrid gaat
men naar rechts. De toegang ligt op de kop van het gebouw aan de petanquevelden. Wie hier
dus in de winter en in complete duistemisnaartoe moet, vertrek tijdig en neem je GPS mee!!
* In het lokaal van TTK Tecemo mag niet meer gerookt worden vanaf 19.30u en tot de laatste
wedstrijd gespeeld is.
* De sportkampen van KVKT gaan traditioneel door tijdens de Paasvakantie 2005. Er worden
twee reeksen voorzien: beginners en gevorderden. Vanuit het jeugdbestuur zal er tijdig een
mailing vertrekken om voor dit initiatief reclame te maken.
* Vergeet niet één exemplaar van het wedstrijdblad in de brievenbus te stoppen. Het origineel
wordt opgestuurd naar KVKT, het tweede is voor de bezoekers en het derde gaat dus naar ons
secretariaat.

5. Algemeen clubnieuws - vergaderingen

* Nogmaals een herinnering voor alle toogverantwoordelijken en de andere mensen die als
laatste het lokaal verlaten: laat het lokaal netjes achter, overloop voor alle zekerheid het lijstje
dat aan de ijskast hangt en zet de verwarming uit in speelzaal en cafétaria. Meestal loopt dit
wel goed maar geregeld wordt er ook wel eens gezondigd tegen deze eenvoudige maar
duidelijke afspraken. Het is een kleine moeite en als iedereen zijn steentje bijdraagt, blijft het
voor de anderen die na jou komen ook plezant. Het is met name bv niet prettig eerst een
ijskast te moeten bijvullen vooraleer je kan gaan intrainen.
* Onder den toog staat een grote doos waarin karton kan gedeponeerd worden. Er staat ook
een plastic emmer waarin gebroken glaswerk e.d. kan gegooid worden. Er staat ook een
plastic emmer voor de blikjes. Gebruik de juiste recipiënten voor de juiste afvalstoffen en
maak er geen rotzooi van asjeblief.
* Lees steeds het verslag van de vergadering en andere informatie aan het prikbord. Zo blijf je
op de hoogte van het reilen en zeilen van onze club.
* Het aantal mensen dat het voorbije jaar nog eens een tomooi meepikte kon je met een
vergrootglas nauwelijks opgespoord krijgen. Blijkbaar is er echter opnieuw enige
belangstelling ontstaan en daarom zullen we de tomooien tijdig uithangen zodat er kan
ingeschreven worden.

6. Ontmoeting met TIOS Tilburg: zaterdag 18 december 2004

Deze jaarlijkse ontmoeting die normaliter op de eerste zaterdag van september zijn beslag
krijgt, ging dit seizoen niet door op de afgesproken datum. We kregen voor die zaterdag in
september amper vier ploegen bij elkaar.
Er werd toen een nieuwe datum geprikt welke ondertussen ook officieel bevestigd is. Het
wordt dus nu zaterdag 18 december 2004. Het is de bedoeling dat we zes herenploegen en
één damesploeg kunnen opstellen. Het inschrijvingsblad hangt reeds aan het prikbord, aarzel
dus niet, spreek afmet de andere teamleden van je ploeg en schrijfin. We vertrekken om
12.00u aan ons lokaal, wedstrijd start in Tilburg om 13.00u en tussen 18.00 en 19.0Ou benje
allicht terug thuis.

7. Dubbelkampioenschap: zaterdag 4 december 2004

Dit jaarlijkse gebeuren komt er ook weeral aan. Hiervoor kan eveneens ingeschreven worden
ad valvas (=aan het prikbord voor de niet studenten onder ons). Er wordt van start gegaan om
19.0Ou en het stramien van elk jaar zal aangehouden worden. Dit betekent dat we twee potjes
maken, eentje met de 'sterren' en eentje met de 'mindere goden' van de club. Na loting krijg
je dan gemixte teams en geen uitgesproken sterke ofzwakke duo's.
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8. De nieuwe T-shirts

De planning hierrond heeft ernstige vertraging op gelopen. Aanvankelijk zouden de shirts
begin september klaar moeten geweest zijn, ondertussen werd die timing verschoven naar
einde oktober en volgens de laatste berichten mogen we de shirts verwachten in de loop van
november. Wij zijn net als jullie in blijde verwachting!

9. Agenda

dag datum
WO 17/11/04
ZA 04/12/04
ZA 11/12104
ZA 18112/04
ZA 23/04/05

activiteit
BESTUURSVERGADERING om 20.0Ou
DUBBELKAMPIOENSCHAP IN HET LOKAAL: aanvang 19.00u
VETERANENTORNOOIMERKSPLAS
TrOS TILBURG - TTK RIJKEVORSEL: vertrek lokaal om 12.0Ou
TEERFEEST IN HET LOKAAL (voorlopige datum-bevestiging volgt)

10. Wist je dat .•.

* Luc Viskens de C en E ploeg kwam aanmoedigen tijdens hun competitieavond maar bij het
naar huis rijden moest vaststellen dat zijn fiets gestolen was. Dan kom je al eens supporteren,
dan kom je met de fiets, kwestie van een palmke meer te kunnen drinken en dan zijn ze met
jouw fiets weg!
* De mosselavond alweer een groot succes was. Naar het schijnt zijn er leden die echt wel
goed overweg kunnen met een pot mosselen.
* Lucien zijn reisje naar Schotland bijna in het water zag vallen omwille van een hardnekkige
longontsteking.
* Marianne ter gelegenheid van een niet nader omschreven verjaardagsmoment een stripper
over de vloer kreeg. Van je vrienden moetje hebben!
* Binnenkort een reclamebord van de firma Matheeussen onze voorgevel gaat (ont)sieren.
Wie in de toekomst nog wat stenen of cement moet bestellen, de Peter bellen.
* Ilse Van Leuven niet langer een huismus is. Ze geeft ondertussen les aan het Spijker in
Hoogstraten, het hatelijke vak wiskunde notabene!
* Een ander bestuurslid nog nooit een huismus geweest is: nu Bart ook nog gaat bouwen, afin
gaat kijken en delegeren hoe anderen dat voor hem moeten doen, zal het er alvast niet op
beteren.
* De beginnersgroep bij de jeugd uitgebreid is en dat Lucien hulp krijgt van Inge Van Leuven
om de begleiding te verdelen.
* Bij de groep van de gevorderden diverse jeugdspelertjes zitten met talent.
* Diezelfde Inge het lokaal niet kon poetsen omdat er een sportdag plaatsvond. Ze is dan maar
later in de week haar job komen doen.
* De jongens van de C-ploeg VTTL eindelijk hun eerste overwinning te pakken hebben. Zo'n
reeks hoger valt blijkbaar niet mee.
* Serge en An op reis geweest zijn naar Marokko en daar back to basics hebben geleefd. We
raden hierbij trouwens alle verwende luizen onder ons TTK bestand aan, hetzelfde te doen. Je
wordt er een ander mens mee en het helpt om de dagdagelijkse luxe beslommeringen te
relativeren.
* De laatste maanden van onze fruitcontroleur er aan komen. Wie nog eens een banaantje,
appel of druif wil meepakken, zal rap moeten zijn.
* We er hier mee ophouden en iedereen bedanken voor de stortvloed (! !????)aan informatie
die we hebben gekregen om dit nummer te vullen! !

TIK-INFO
Pagina 3 van 4


