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1. Voorwoord 

De winter die we in onze vorige info hadden aangekondigd, is er nog steeds niet van 

gekomen. Het ziet er dus meer en meer naar uit dat we ditmaal de sneeuwschop niet uit het 

tuinhok moeten halen. De kompetitiespelers die hun verplaatsingen moeten afwerken zullen 

er alleszins niet rouwig om zijn. Voor het overige lijken we 2012 rustig te zijn ingestapt en 

evolueren we met de terugronde gestaag naar het einde van de tweede seizoenshelft. 

 

Woordje van de voorzitter: 
Beste medesporters,  

 

Nu de Nieuwjaarsdrukte geluwd is, blikken we verder naar een lang en deugdoend jaar. Bij 

dit schrijven zijn we alweer halfweg het seizoen. Snel? Ja, maar geen erg want er zijn nog 

goede dingen in het vooruitzicht zoals ons jaarlijkse teerfeest op 21 april met de vertrouwde 

formule, de nog komende kompetitiedagen en de vele trainingsavonden.  

Wat ons allen zeker deugd doet zijn de initiatieven die vanuit het niets aangereikt worden 

door persoonlijk initiatief. We denken hierbij aan onder andere de TTK-quiz, de disco-

pingpong en het mosselfeest. Dergelijke activiteiten dragen zeker bij en horen tot het 

bruisende karakter van onze club en haar leden. Dank hiervoor, alsook voor de opkomst bij 

dergelijke initiatieven want wat is een club zonder (actieve) leden!! 

Wat zeker niemand ontgaan is, is dat ons lokaal in een constante metamorfose zit. Altijd 

verandert er wel iets. De kerstsfeer is verdwenen en nu is er een extra verwarming geplaatst 

om iedereen warm te houden. Hopelijk ligt hier niet de oorzaak van het opwarmen van de 

aarde....  

De volgende stap zal gaan in de richting van het plaatsen van een keuken(tje). Dit is geen 

nieuws, maar nu wel echt realiteit aan het worden. Dank ook aan het jeugdbestuur en aanhang 

voor de financiële steun daar de opbrengst van de tweede editie van de disco-pingpong 

gespendeerd mag worden aan dit project. Voor meer informatie ivm de keuken zie verderop in 

deze info.  

Verder wens ik alle kompetitieploegen een deugddoende en sportieve tweede helft van het 

seizoen toe. En zeker ook de extra startende ploeg bij de jeugd. 

 

2. De toogbeurten voor februari 2012 en maart 2012 

dag datum naam dag datum naam 
VR 03/02/12 RAF FRANSEN MA 05/03/12 SVEN SOMERS 

ZA 04/02/12 SVEN EN CHRIS DI 06/03/12 KEVIN HEREMANS 

MA 06/02/12 CHRIS VERHOEVEN WO 07/03/12 ERWIN LIEKENS 

DO 09/02/12 CHRIS WOUTERS DO 08/03/12 TONY WILMS 

ZA 11/02/12 RUDI V EN FRANK B VR 09/03/12 GLENN VISKENS 

MA  13/02/12 PETER LAMBRECHTS ZA  10/03/12 JEUGDBESTUUR 

DI 14/02/12 INGRID VERVLOET MA 12/03/12 GERDA VAN DAM 

DO 16/02/12 FRED WILMS DO 15/03/12 KOEN JANSSENS 

VR 17/02/12 YANNICK VD EYNDEN VR 16/03/12 KURT WAGEMANS 

DO 23/02/12 ????????????? DI 20/03/12 SEPPE VAN GILS 

MA 27/02/12 TOOS SMULDERS DO 22/03/12 DENNIS DE VRIJ 

DO 01/03/12 ????????????? DO 29/03/12 ???????????? 
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* BIJ DEZE NOGMAALS GRAAG DE NODIGE DISCIPLINE VAN ALLE 

TOOGVERANTWOORDELIJKEN OM HUN BEURT NIET TE VERGETEN. WE 

VRAGEN ENKELE KEREN PER SEIZOEN DEZE INSPANNING VAN JULLIE EN 

VOOR DE REST KAN JE ZELF GENIETEN VAN DE TOOGBEURT VAN JOUW 

CLUBCOLLEGA!! 

* DONDERDAGEN 23/02, 01/03 en 29/03: nog geen tapper voorzien!! 

 

3. Discopingpong en Kerstfeestje jeugd: een dubbel verslag 

Discopingpong: 
Zaterdag 3 december was het de tweede editie van onze welgekende disco ping pong. De 

prijzen van de drank werden voor de gelegenheid een beetje opgetrokken, de tafels in de 

cafétaria werden vervangen door partytafels en het lokaal werd omgetoverd tot een heuse 

discotheek. Muziekinstalatie en licht werden geplaatst en rond 14 uur gingen we van start. 

De extra opbrengst was voorzien om de installatie van (in de toekomst) een keuken. De 

opkomst was geweldig zowel van de jeugd als van de ouders en de leut zat er onmiddellijk in 

wat normaal is met een goeie DJ natuurlijk (grapje). Alle genres passeerden de revue: 

plopdans, huckle buck, in Zaire, disco, popmuziek en we hebben zelfs in een boot gezeten. De 

ping pong tafels kris kas door elkaar is natuurlijk eens iets anders en er werd ook volle bak 

gebruik van gemaakt. Ondertussen werd de clubkas goed gesponserd in de cafétaria, bijna het 

voltallige bestuur kwam eens lang om een pintje te drinken, en jawel zelfs Sinterklaas en 

Zwarte Piet kwamen een kijkje nemen met een verrassing voor alle jeugdleden. Een 

evenement dat geslaagd was en zeker voor herhaling vatbaar. Dank aan iedereen die er bij 

waren. 

   

Kerstfeestje 2011: 
Kerst en Nieuwjaar in een weekend, dat vraagt om een kerstfeestje in de week natuurlijk. 

Woensdag 28/12/2011 leek ons een geschikte datum om te starten vanaf 18u. Zoals ieder jaar 

spelen we dan met de jeugd het in Rijkevorsel wereldberoemde krik-krak tornooi. Met 26 

inschrijvingen werd het voor ons niet eenvoudig om er echt een wedstrijd van te maken, en 

daarom heeft het opperhoofd van het jeugdbestuur beslist om elke wedstrijd gewoon 2 sets te 

spelen, op deze manier was er soms geen winnaar maar ook geen verliezer natuurlijk. Met het 

gekleurd kaartspel van Rudi Viskens werden de palletjes verloot en natuurlijk was het weer 

lachen geblazen. De pakjes werden opgesplitst in middelbaar en lager onderwijs (op verzoek 

van de ouders, he Ria) en na de verloting was iedereen weer content. 

Vanaf 20u werden Viv en Chris aan het werk gezet om de krokskes (130 stuks) te bakken en 

den afwas mee te onderhouden (ons opperhoofd was dat ondertussen al moe). 

De opkomst was enorm en het was ‘keigezellig’, de cafetaria was wederom te klein en alle 

hulp was welkom. 

Iedere speler kreeg nog een prijs overhandigd en het kerstfeestje was geslaagd. De vrouwen 

hadden ditmaal weinig problemen om hun mannen mee naar huis te krijgen en rond 23u was 

het weeral afgelopen. Zelfs het vaste jokmoment was de mannen deze keer niet gegund! 

Nog even iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen om alles tot een gezellig en 

goed einde te brengen. 

  

Groeten van het jeugdbestuur:  Rudy, Sven, Rudi en Lucien (ons opperhoofd) 

 

4. Mededelingen secretariaat/bestuur 

* Het bestuur heeft melding gekregen van het overlijden van  de moeder van clublid Maria 

Wauters. Namens het bestuur en de leden van TTK Rijkevorsel bieden wij Maria en Ludo, de 

kinderen Kurt en Raoul ons medeleven aan. 

*  De zoektocht naar nieuwe en geschikte shirts is nog steeds aan de gang. 
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* Er wordt onderzocht en besproken in hoeverre de oprichting van een VZW nuttig, 

noodzakelijk...is. Wordt vervolgd. 

* Het bestuur beraadt zich nog over een mogelijk initiatief om nog eens een donderdagavond 

op te leuken, genre belegde broodjes, gefrituurde hapjes zoals vorig seizoen. 

* Het bestuur doet een oproep aan de leden om een helpende hand toe te steken bij de tweede 

verbouwingsschijf van ons lokaal. Steek bij deze dus struisvogelgewijs uw kop niet in het 

zand maar forceer je tot een gewaardeerd engagement. Meer info en detail kan je verder in dit 

blaadje lezen. 

* Goed nieuws voor onze leden die lid zijn van de Christelijke Mutualiteiten. 

Voortaan krijg je een tegemoetkoming van 15 euro op je lidmaatschap van een sportclub. 

De aanvraagformulieren zullen vanaf donderdag 19 januari in ons lokaal te vinden zijn. Breng 

een gele klever mee van je ziekenfonds en het bestuur maakt de rest in orde.  

* We ontvingen van de gemeente Rijkevorsel ruim 3500 euro subsidie. 

* We raden ook alle leden aan om ad valvas geregeld de uitgehangen info te lezen, waaronder 

ook het verslag van de bestuursvergaderingen. Zo blijf je steeds volledig op de hoogte van het 

reilen en zeilen van onze club. 

 

5. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DI 31/01/12 VERGADERING JEUGDBESTUUR 

DI 07/02/12 BESTUURSVERGADERING 

ZA 11/02/12 PINGPONGTORNOOI OUDERS JEUGD 

MA 09/04/12 CLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN 

ZA 21/04/12 TEERFEEST  

DI 01/05/12 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 

 

6. Verbouwingswerken lokaal: tweede deel 

Ondertussen zijn de eerste en grootste verbouwingen aan ons lokaal al een tijdje achter de rug. 

De nieuwe look is alweer zo vanzelfsprekend dat we ons bijna niet meer herinneren hoe het er 

oorspronkelijk uit zag. Na een rustperiode slaan de kriebels echter weer toe en zijn de reeds 

uitgebroede plannen toe aan uitvoering. Wat staat er op stapel? 

- De huidige plaats waar dranken en andere zaken worden opgeslagen verhuist naar de 

vroegere dameskleedkamer. De voorraadplaats zal worden ingericht als keukentje wat het 

mogelijk maakt om bij allerlei activiteiten gebruik te maken van deze accomodatie. 

- Om de bereikbaarheid van de drankvoorraad te optimaliseren wordt een doorgang gemaakt 

van de huidige voorraadplaats naar de vroegere dameskleedkamer. 

- Om het sjouw en draagwerk te verlichten zal aan de buitenkant van het lokaal, ter hoogte 

van de vroegere dameskleedkamer een buitendeur gestoken worden. Op die manier kan in de 

toekomst het drankvervoer langs opzij kunnen gebeuren en moet er niet meer door het 

cafétaria gelopen worden. 

- Er wordt mogelijks nog een mannenurinoir bij geplaatst 

Het spreekt vanzelf dat deze aanpassingen niet op de schouders van één of twee mensen 

mogen terecht komen. Bij deze dan ook een oproep om je te melden aan Frank en Stef 

als je een handje wil en kan toesteken. De werken worden gepland vanaf medio februari, 

dus snel iets laten weten aan hen. 
 

7. TTK QUIZ: zaterdag 17 december 2011 

Met acht ingeschreven ploegen waarvan op de avond zelf één ploeg alsnog forfait moest 

geven, was het meer dan de moeite om onze derde quiz te organiseren. De deelnemers kregen 

maar liefst twaalf rondes voor de kiezen waaronder een opwarmronde, puzzelronde, 
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fotoronde, muziekronde en diverse vragenrondes waar men via één of andere link – als men 

de link tenminste doorhad – alsnog enkele extra goede antwoorden kon binnenhalen.  

Het werd opnieuw een spannende strijd om de overwinning. De winnaars van vorig jaar 

hebben zowat de ganse quiz aan de leiding gestaan maar een dipje in de voorlaatste ronde 

deed hen de das om. Na de quiz waren de commentaren unaniem positief en was het 

enthousiasme groot om een vierde editie in elkaar te steken. De afwezigen hadden clichématig 

dus alweer ongelijk en we hopen dat zij de volgende keer wel van de partij zullen zijn. Een 

club als TTK Rijkevorsel zou toch makkelijk een vijftal ploegen meer op de been kunnen 

brengen. Tenslotte, hieronder de uitslag van de quiz waarop 188 punten te verdienen waren en 

zoals je kan aflezen: iedereen is met brio geslaagd. Met dank aan Rudy Marissen voor het 

gebruik van de geluidsinstallatie en Willy Laurijssen om iedereen van drank te voorzien. 

 

1. Agatha Fegen (C-ploeg KVKT) 160 (85%) 

2. Kwistet (vaders jeugd)  158 (84%) 

3. Chenetjes (Lucien en cie)  156 (83%) 

4. De Lege Tapkraan (Rudy, Sven...)154 (82%) 

5. De Bernadetjes (C-ploeg VTTL) 152 (81%) 

6. Massagesalon Chez José (jeugd) 151 (80%) 

7. De Jeugdige Moeders (ma’s jeugd)148 (78%) 

 

8. TTK Rijkevorsel een groene club???? 

Niet alleen onze voorzitter is ijverig met het insturen van een woordje. Ook zijn 

bestuurscollega Raf Fransen liet ons een niet onaardig werk en denkstukje geworden. Zijn 

overpeinzingen en vaststellingen geven alvast stof tot discussie. 

 

Groen... 

Dat TTK Rijkevorsel een blauwe club is weten we al jaren.  Al jaren spelen we in onze 

blauwe polo’s. En geen gewoon blauw, nee, als ik een clubshirt tegen de bestaande blauwe 

kleuren houd dan zou ik zelfs durven zeggen: duifblauw. ( ral 5014 voor de kenners ) Dat we 

ondertussen wat uitgekeken zijn op onze bestaande truitjes zal je al wel gemerkt hebben aan 

de verschillende te testen truitjes in ons lokaal.  Nu we toch aan vernieuwing toe zijn moeten 

we er toch ook aan denken of onze duifblauwe kleur ook niet aan vernieuwing toe is …  En ik 

vind van wel en ik opteer daarbij voor groen ….  en  wel om een duidelijke reden. 

Onze club is immers de groene weg ingeslagen: 

* meer en meer leden komen aangebold ( en vertrekken ook ) met de fiets. 

* voor het lokaal werden groene planten voorzien die dank zij de goede zorgen reeds flink 

gegroeid zijn. 

* de meeste van onze lampen werden vervangen door spaar-exemplaren. 

* we drinken uit recycleerbare flessen. 

* de blikjes worden netjes in de juiste zak geworpen ( met dank aan Willy natuurlijk ). 

* we hebben ons drankenassortiment uitgebreid met vruchtendranken ( wijn ). 
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* onze oude cv-ketel werd vervangen door een wulps, slank en zuinig ding. 

* een betonnen watervat werd onzichtbaar in onze parking verwerkt waarbij het regenwater, 

waar onze hemel erg gul mee is, netjes wordt opgevangen. 

* dit water wordt door ons gebruikt om onze toiletten van het nodige ( zuivere ) vocht te 

voorzien. 

* dit heeft een weerslag op ons verbruik want zo wist Pidpa me te vertellen: in 2009 hadden 

we nog een verbruik van gemiddeld 118 liter water per dag,  in 2010 bedroeg dit nog 106 liter 

en in 2011 komen we aan 54 liter water per dag …. 

Besluit we zijn een groene club en dat mag gezien worden en dus als het mij betreft .... groene 

truitjes. Voor de kenners “dennegroen”, ral 6009. 

9. Dubbelspel op zaterdag 7 januari: een kort verslagje 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we ons dubbelspelkampioenschap en ditmaal was 

zaterdag 7 januari aan de beurt. Er waren 18 inschrijvingen wat we mooi konden verdelen over 

negen duo’s. Onze Jef had een formule bedacht zodat iedereen tegen iedereen speelde, een 

plezante insteek! 

Er werden toffe en spannende matchen gespeeld, zodat er amper tijd voor was om iets te  

drinken!? Rond 21 uur kwam den bakker langs met WARM worstenbrood en appelbrood, 

een welgekomen opkikker die we  nodig om de volgende matchen te spelen. Uiteindelijk 

kwamen we toch tot een winnaar, zodat er 2 spelers naar huis gingen met 1 kilo ajuin! 

Omstreeks 24 uur werd het laatste balletje geslagen en werd er nog een uurtje na gekletst . 

De uitslag:  

   1.Ingrid Vervloet en Kurt Wagemans 

 2.De lieve broers Marissen   

 3.Tom Lenaerts en Raoul Wagemans       

 4.Chris Wauters en Stef Peeters   

 5.Maria Wauters en Danny De Vrij 

 6.Lucien Kivit en Jef Van Bergen 

 7.Rudi Viskens en Frank Bogaerts 

 8.Gerda Van Dam en Dennis De Vrij 

 9.Erwin Liekens en Ludo De Vrij 

 

10. De geschiedenis van TTK QUIZ 

We kregen nog enkele dingetjes binnen die misschien nog het beste passen onder deze rubriek 

en daarmee is mogelijks een nieuw item geboren!! 

- Onze Louis Janssens op voorzitter-pensioen gegaan is in 2006. 

- Het verbod op roken ingegaan is in sportclubs op 1 januari 2007 en het nu bijna ondenkbaar 

is dat er gerookt werd in het lokaal. 

- Het idee van de aanbouw douches gestart is in 12/2007.  

- De PC in ons lokaal reeds operationeel is van 8/2008. 

- Het Ja-Woord van de verbouwingen gegeven is op 1/2009. 

- De bouw gestart is op 8/2009. 

 

11. Wist je dat… 
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* Bart Jacobs tijdens zijn donderdagse toogdienst het noorden kwijt was. Iedereen weet 

ondertussen dat we een ijskast in ons cafétaria hebben staan want die staat er al sinds 

mensenheugenis. Wat ook iedereen weet is dat we een reserve-ijskast hebben om de drukke 

momenten te kunnen overbruggen zodat iedereen ten allen tijde frisse dranken kan verkrijgen. 

Die reserve-ijskast stond in de vroegere dameskleedkamer maar na de verbouwingen 

verhuisde die ijskast naar de berging waar de reservevoorraad staat. Ook dat weet ondertussen 

ieder clublid en ad hoc barman...behalve onze Bart die blijkbaar op die bewuste toogavond op 

zoek ging naar de reserve-ijskast die volgens hem nog steeds in de dameskleedkamer stond. 

* Voorzitter Frank Bogaerts medebestuurslid Boris Voorspoels opbelde met de vraag of hij 

mee kon gaan naar een vergadering in het gemeentehuis. Boris was echter op weg naar 

Liberpas om er te gaan pingpongen. Even laten kreeg een ander bestuurslid, met name  Danny 

De Vrij ook al telefoon met dezelfde vraag, of hij mee kon naar die gemeentevergadering. 

Ook Danny moest passen want hij wist Frank te vertellen dat hij ook op weg was naar 

Liberpas om te gaan pingpongen en dus met Boris in de auto zat. Daarop vroeg onze 

voorzitter wie zit er nog bij in die auto zit want dat ik die ook niet opbel! Dat was echter 

Alfons Van Gils en die is tot nader order geen bestuurslid en moest gelukkig ook geen 

telefoon verwachten van Frank. 

* Raf Fransen op zijn verjaardag competitie moest spelen in BASF en zijn ploeggenoten hem 

verrasten met een "bierdoos".  In de doos zaten echter geen Leffes maar wel vijvervisjes.  

Nadat ze tijdens de avond meermaals  beademd moesten worden zijn ze allen nog steeds in 

goede gezondheid.  Raf die dacht eindelijk van vijvervissen verlost te zijn dankt zijn 

ploegmaten hartelijk. 

* Ons aller Stan Floren ( ter adres Vinkenpad 9 recht tegenover Verbraeken ) een vogelkooi 

op zijn dak geplaatst heeft en er geen vogel in kan houden? Verdere informatie over één en 

ander is te verkrijgen bij Stan zelf. 

* De wijn – wit en rood –  op vraag van vooral vrouwelijke bezoekers nu vast verkrijgbaar is. 

* De uitgebroken klinkers achter ons lokaal liggen en GRATIS te verkrijgen zijn. Als er geen 

liefhebbers opdagen zullen ze verwijderd worden en wie geeft zich op om deze eens op een 

zaterdag naar KRB te verwijderen? Naam doorgeven aan Frank of Stef. 

* We dit jaar gemerkt hebben dat de kerstboom die we al heel wat jaren recycleren, zijn beste 

dagen gehad heeft. Hij was ‘op’ zoals we dat zeggen en dus  was hij aan vervanging toe. 

* We reeds een reserve exemplaar weerom gratis gekregen hebben. Hij is te bezichtigen  

achter ons lokaal in volle grond in afwachting van een eerste optreden in ons lokaal volgende 

Kerst. 

* Er een extra ploeg ingeschreven heeft bij de jeugd en daarom een tweede tapper vereist is 

om op zaterdag alle koffie’s en andere dranken aan de man te brengen. 

* Dat we met eigen ogen hebben gezien dat twee tappers inderdaad geen luxe is. We ze niet 

exact geteld hebben maar dat er algauw een dikke veertig mensen (spelers, ouders, 

supporters...) aanwezig zijn op een zaterdagvoormiddag. 

* We een oproep doen : heeft er nog iemand een fietsrek van ± 6 fietsen staan? Het oude 

exemplaar is verdwenen en we komen (fiets)parkeerplaatsen tekort. 

* Op het 'spaghetti' jeugd tornooi van TTC Henricus in Wijnegem, wisten de gebroeders 

Michielsen fraaie resultaten neer te zetten. Voor de allereerste keer aan een tornooi 

deelgenomen en al meteen in de prijzen. Bij de NG spelers werd Dries knap tweede en bij de 

recreatiepelers wist kleine broer Daan de eerste plaats te behalen en verdiende daarmee een 

prachtige beker. Hij was daar terecht zo trots op, dat hij de beker een week in de kantine wilde 

laten staan zodat de beker door iedereen bewonderd ou kunnen worden. Geen slecht resultaat 

voor deze twee spelertjes die nog maar iets meer dan een half jaar bezig zijn.  

* Op de voorbije quiz ontbrak één ingeschreven ploeg. Navraag leerde ons dat reden van het 

forfait diende gezocht te worden bij het avondje uit dat daags tevoren had plaatsgevonden. De 

wet op de privacy verplicht ons om verdere détails weg te laten. We kunnen wel melden dat 



TTK-INFO 

Pagina 7 van 7 

 

één en ander een sterk verhaal waard zou zijn. Mochten de betrokkenen ooit goesting krijgen 

om de sluier op te lichten: we verwachten wat graag tekst en uitleg. 

* Op diezelfde quiz kreeg presentator en quizmaster de hulp van zijn vrouw Karine die als 

hostess en bekwaam jurylid de antwoordbladen ophaalde en kwoteerde. 

* Enkele mama's van de jeugdspelers collega mama Ilse De Vrij (Shari Hillen) wel eens 

wilden verrassen na haar voetoperatie. Verwittigen van hun komst was niet nodig want ze 

mocht toch niet lopen en ze zat in een rolstoel. Toen ze aanbelden was de verrassing helaas 

voor de bezoekers zelf want de vogel was gaan vliegen! Dan maar even bellen en de volgende 

avond nog eens terugkeren voor een gezellige buurt en een lekkere tas thee mét verse 

citroen!.  

* Onderweg naar Leugenberg (Ekeren), de spiksplinternieuwe auto van mama Karin (Jan en 

Hanne Van Dijck) spontaan 'opendeur' hield ... of moeten we zeggen 'openkoffer', Karin? Zo 

ziet ge maar,  een touw in 't koffer is altijd handig! 

* Jef Matthé een nieuwe heup heeft gekregen, afin hij zal de ingreep natuurlijk wel moeten 

bekostigen nemen we! 

* We het liefst toog doen op maandag wanneer de ploeg van Ludo, Edwin en ...Marianne 

speelt. Marianne heeft immers geregeld een ‘overschotje’ bij en zo kunnen we op het einde 

van de avond nog een koffiekoek en/of worstenbrood verorberen. 

* Willy tijdens de quiz bij het rondbrengen van de drank, ook weer fungeerde als fluisteraar 

door links en rechts een antwoordje door te geven dat hij elders had ‘opgeraapt’. 

* Koen Janssens een weekje ging skiën in het Kerstverlof maar niet op de latten geraakt is. 

Hij was al lichtjes verkouden vertrokken en dat werd alleen maar erger richting 

longontsteking. Een dokter ter plaatse gaf dan ook formeel verbod op fysieke inspanningen op 

de piste. Naar verluid heeft hij dan de dagen maar doorgebracht met lezen en play-station 

terwijl de rest van het skigezelschap zich amuseerde in de sneeuw. 

* Eric Van Hove eind januari al 61 kaarsjes mag uitblazen maar het ergst van al is nog de 

vaststelling dat hij op die leeftijd harder dan ooit moet werken. Het is zelfs zo erg dat hij op 

dinsdagavond niet langer de tijd heeft om zijn geliefkoosde A-ploeg VTTL te komen coachen. 

* Het langer werken overigens de gemoederen op donderdagavond laat oplaaien. Enerzijds 

zijn er de gepensioneerden die wat graag de rest er attent op maken dat ze maar flink moeten 

werken om hun pensioen te bekostigen, anderzijds de jongeren die de ouderen de schuld van 

de nieuwe regeringsmaatregelen geven. En dan maar schrikken dat het plots een kot in de 

nacht is! 

* We iedereen bedanken die een wistjedatje heeft ingestuurd of een ander artikeltje. Zoals je 

kan zien en lezen heeft één en ander geleid tot een lijvige info.  

* We ermee ophouden en dat alle weetjes, verslagen ...meer dan welkom zijn bij 

louisjanssens@hotmail.com  


