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e instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Het volgende infonummer dient zich alweer aan. Twee maanden lijken wel twee weken, zo 

snel gaat die tijd vooruit. Meteen zitten we opnieuw tegen Kerst en Nieuwjaar aan te hikken. 

Lang leve de lange en gezellige winterdagen, gelardeerd met een lekker wijntje en stevige 

winterkost. Langs deze weg ook onze deelneming aan alle kalkoenen die 2015 niet meer gaan 

beleven wegens geëindigd op de kersttafel! 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Hallo beste lezers, 

Hier springen we nog eens even binnen via het medium “Info”. Een stukje leesvoer dat al 

jaren door Louis Janssens verzorgd wordt. Door ieder welgekend en geprezen. Merci Louis. 

Maar waarvoor we even langskwamen, het eindejaar is in aantocht met de lentetemperaturen 

van de herfst. Tijd om het jaar te laten afsluiten en al stilaan te kijken naar het nieuwe jaar. 

Hopend op een beter jaar met misschien wat minder dompers en meer vreugde voor de enen. 

Voor de  anderen een voortzetting zoals het jaar geweest is. 

Bekijk alvast de jaarkalender van onze club om te kijken wat dit jaar zoal nog te bieden heeft: 

omdat de donderdagse clubavonden ditmaal 'wat ongelukkig' vallen, worden deze avonden 

verschoven naar  DINSDAG 23 december en DINSDAG 30 december. Het nieuwe jaar 

starten we dan weer op een slimme manier met de jaarlijkse TTK-quiz die zal doorgaan op 

zaterdag 24 januari. Langs deze weg alvast de goede raad om niet alle hersencellen met de 

eindejaarsdagen te verzuipen maar een oproep om links en rechts wat bij te studeren en vooral 

om deel te nemen aan deze leuke quiz. 

Voor we gaan afsluiten toch nog een ernstige oproep: mocht je nog iemand kennen om eens 

een keer te komen trainen, te lachen, te kijken, misschien ooit lid te willen worden,… zegge 

hem/haar het gemeentelijk berichtenblad van Rijkevorsel te lezen. Hierin zal een oproep 

verschijnen gericht aan de bevolking en mensen van Rijkevorsel om op een donderdagavond 

eens binnen te springen om een kijkje te komen nemen op onze club. Idem voor de jeugd om 

op een maandag- woensdag of donderdag eens binnen te lopen om een kijkje te nemen tijdens 

de jeugdtrainingen. 

 

Tot zover het woordje van de voorzitter  

 

Veel leesplezier en tot kijks. 

 

2. De toogbeurten voor december en januari 2014-2015 

dag datum naam dag datum naam 

MA 01/12/14 CHRIS VERHOVEN VR 09/01/15 CHRIS STERCK  

DO 04/12/14 ERWIN LIECKENS MA 12/01/15 MARIANNE ADAMS 

VR 05/12/14 PATRICK LUYCKX DO 15/01/15 ERWIN BREUGELMANS 

DO  11/12/14 WILLY LAURIJSSEN VR 16/01/15 PATRICK LUYCKX    

MA 15/12/14 DENNIS DE VRIJ MA  19/01/15 STEF PEETERS 

DO  18/12/14 JEF VAN BERGEN DI 20/01/15 LOUIS JANSSENS 

DI 23/12/14 CAROLINE FRANSEN DO 22/01/15 BART JACOBS 

DI 30/12/14 DANNY DE VRIJ VR 23/01/15 RAOUL WAGEMANS 
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MA 05/01/15 LUCIEN KIVIT MA 26/01/15 SEPPE VAN GILS 

DI 06/01/15 STANNY ADRIAENSEN DO 29/01/15 CHRIS VERHOEVEN 

DO 08/01/15 PETER MATHEEUSEN  

   

    

* 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!!  

 

3. Clubagenda 

dag datum activiteit 

ZA  27/12/14 KERSTFEEST JEUGD 

ZA 24/01/15 TTK QUIZ 

ZA  07/02/15 DUBBELSPELKAMPIOENSCHAP 

ZA 25/04/15 TEERFEEST TTK  

 

4. Jokprijskamp 31 oktober: organisatie jeugdbestuur 

Met 24 kaartspelers aanwezig mogen we spreken van een succes. Dit kunnen we alvast zelf 

bevestigen wegens ook present op dit evenement. Voor een verslag en een volledige uitslag 

zijn we nog steeds in blijde verwachting. 

 

5. TTK Quiz: zaterdag 24 januari 2015 

We kunnen hier melden dat de quiz klaar is. Nu nog de inschrijvingen en we kunnen er alweer 

een gezellige en geslaagde avond van maken. Maak dus tijdig de nodige reclame onder elkaar, 

spreek af met enkele ploegmaats, vrienden en kennissen en streep 24 januari in het vet aan in 

jullie agenda. 

 

6. Mededelingen van het bestuur 

* De Helhoek is ondertussen voorzien van een nieuwe laag asfalt, de werken zijn beëindigd 

en zodoende kan de sleutel en het geld weer zoals vanouds opgehaald en teruggebracht 

worden bij Willy Laurijssen. 

* Ons lokaal heeft zowaar een huisnummer gekregen, meer bepaald nummer 8. 

* Er zal een boodschap uitgehangen worden aan de deur richting speelzaal dat er geen eigen 

dranken, voeding, GSM mee in de zaal mogen genomen worden. Zwarte zolen worden 

eveneens gebannen. Deze boodschap geldt zowel voor de eigen leden als de bezoekers. 

* Jeugdleden mogen vanaf 1 december op donderdagavond tot 22.00u meetrainen met de 

volwassenen. Zo krijgen ze een extra gelegenheid om te sparren tegen andere tegenstanders 

en hun niveau te verbeteren. 

* Vanuit het bestuur worden stappen ondernomen om onze club nog eens extra te promoten 

naar de buitenwereld. Onderstaand artikel zal dan ook verschijnen in ondermeer het 

Gemeentelijk berichtenblad. Hopelijk kunnen via deze weg nieuwe mensen en leden 

aantrekken. 

 

Tafeltennisclub Rijkevorsel nodigt uit.  

 

Wil je de stap zetten naar enkele uren sporten? Vrij in en uit zonder 

verplichtingen? Bij en met mensen van Rijkevorsel en omstreken? Dan kan 

onze club iets voor jou zijn. 



 

Kom eens een avondje kijken naar deze overbekende sport die ieder thuis 

in de garage of op reis wel eens beoefende. Je kan 3 avonden vrij komen 

trainen en kijken of het iets voor jou kan zijn. Spreek gerust af met enkele 

vrienden of vriendinnen… Palletjes aanwezig voor starters. 

Ons lokaal is gelegen op het adres Kruispad nr 8 te Rijkevorsel. ( recht 

tegenover Zwarte Leeuw ) 

Donderdagavond vanaf 20u30 tot 00u00 en zondagvoormiddag vanaf 9u30 

tot 12u00 zijn onze vrije speeluren. 

Kijk even op onze website voor verdere info: www.TTKRijkevorsel.be 

Of doe een belletje: Frank Bogaerts 0475 573 381 
 

7. Wist je dat…. 

* De vader van clublid Ingrid Vervloet is onlangs overleden. Langs deze weg nogmaals onze 

deelneming aan Ingrid en Raoul. 

* De jaarlijkse barbeque alweer een succes was. Goede organisatie en dito bakkwaliteit 

zorgden ervoor dat iedereen tevreden was. Naderhand zijn ook geen zieken gemeld. Positief 

over heel de lijn dus. 

* Willy zorgde ook weer voor een prima mosselavond met een pak deelnemers. Ook hier niets 

dan lovende kritieken en naderhand werden evenmin zieken gemeld. Positief over de hele lijn 

dus. 

* De mosselavond zorgde zoals gezegd voor een stevige opkomst en dat heeft barman van de 

avond, Louis Janssens geweten. Hij kon nog eens een ouderwetse goed gevulde enveloppe bij 

Willy in de brievenbus deponeren. 

* Bart Jacobs en Hilde een garage- én oprit poort hebben dat met één kastje en 2 knopjes te 

bedienen is? En dat Bart aan den lijve ondervonden heeft dat als je op het verkeerde knopje 

duwt de verkeerde poort dichtgaat!  

* Zo reed hij af de oprit met het idee dat de garagepoort dicht zou gaan, maar hij bij het 

verlaten van de oprit de poort van de oprit tegenkwam die dichtging. Verkeerd knopje 

ingedrukt met als gevolg een ferme buts in auto én poort. Techniek staat voor niets hé Bart? 

* We over bovenstaande graag een sterk verhaal hadden gemaakt maar omwille van een 

mogelijke rechtszaak wegens schending van de privacy, dienen we ons aan de feiten te 

houden die zich hebben voorgedaan. 

* Erwin Liekens stil maar zeker hogerop klimt op de ladder van geduchte tegenspelers. 

* De toekomstige keuken al in de oude kleedkamers staat te pronken? Nog even geduld en ze 

komt er aan !! Helpende handen mogen zich opgeven… 

* Edwin Michielsen weerom te spotten is in het lokaal na zijn medische ingreep en terug aan 

zijn pingpongconditie aan het werken is. 

* Stan Floren even geen brokkenpap kan eten wegens eetkamer in revisie.  

* Jef Nuyts zich terug ingeschreven heeft als spelend lid? Welkom terug Jef en weet: het zijn 

goei die terugkomen! 

* Paul Marissen een medische check-up heeft gehad en dat alles in orde was.  

* Louis Janssens na zijn rugproblemen heeft moeten inleveren op zijn pingpongniveau (dat al 

tanende was!!) maar dat hij toch nog een matchke kan winnen op training. Zo getuigde 

clubgenoot Bob Verpoorten het volgende: "verdomme toch, tegen jou zal ik nooit kunnen 

winnen, al steken ze u in een rolstoel"! 

* Zo'n uitspraak de burger tenminste moed geeft. 

* We ons erg aansluiten bij de vraag van het bestuur om nieuw bloed in onze club te pompen. 

Het zou leuk zijn mocht er wat respons komen bij de inwoners van Rijkevorsel en dat ze de 

weg vinden naar ons lokaal.  

* We wachten op een verslag van de jokprijskamp en bij deze een oproep naar de Rudy's! 


