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Beste sportvrienden,
in deze nieuwsbrief kan je de kalender en de volgende artikels vinden:
❖ Kalender van de maand
❖ Woordje van de voorzitter
❖ Slotfeest
❖ Trainingen na het Paasverlof
❖ Klassementen
❖ Verslag jeugddag

Het maandblad wordt ook gepubliceerd op
de clubwebsite : http://www.ttkmartinus.be.

Kalender van de maand
MEI 2019
Wo 1
Do 2

Kwb Kontakt

Vr 3
Za 4
Zo 5
Ma 6
Di

7

20.00 Lentecompetitie

Wo 8
Do 9

19.30 Clubavond

Frans

18.00 TTK Slotfeest

Frans

Vr 10
Za 11
Zo 12
Ma 13
Di

14

20.00 Lentecompetitie

Wo 15
Do 16

19.30 Clubavond

Bert

Vr 17
Za 18
Zo 19
Ma 20
Di

21

20.00 Lentecompetitie

Wo 22
Do 23

19.30 Clubavond

Maud

Vr 24
Za 25
Zo 26
Ma 27
Di

28

20.00 Lentecompetitie

Wo 29

19.30 Clubavond

Do 30

Hemelvaart

Vr 31

Kwb Kontakt

Arlette

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
Met de maand mei in het verschiet wordt het hoog tijd om een volgend werkjaar voor te
bereiden. Zowel voor onze KWB als voor de inschrijvingen bij Sporta dringt de tijd. We hopen
dat onze leden zich houden aan de uiterste inschrijvingsdatum zodat de bestuursmensen hun
werk goed kunnen doen.
De lentecompetitie is gestart en zo hebben een deel van onze competitiespelers nog wat extra
tafeltennisplezier.
Op 11 mei is er ons slotfeest. Een lekkere warme maaltijd, tussen de soep en de petatjes een
kort ledengedeelte en een vooruitblik op een volgend werkjaar wordt dan afgesloten met een
uurtje kwissen.
Ook niet-leden kunnen hiervoor inschrijven bij Frans Helsen (0498 120 479) voor de prijs van
20,00 euro per persoon.
Na de sportkampen tafeltennis tijdens de paasvakantie hopen we dat enkele van de jongeren
toch even de weg vinden naar onze afdeling voor verdere kennismaking.
In de maand mei resten er nog de nodige vergaderingen om een volgend werkjaar in de maand
augustus vlot te kunnen starten.
Juni dan, de examenstress voor onze jongeren, waar we durven hopen dat de sport hen de
nodige energie heeft gegeven om ook hier goed uit te komen. We duimen in ieder geval mee
met hen.
We vergeten ook niet het zomertafeltennis. Ook dit jaar zullen Marc en Els in juli paraat zijn
om het lokaal open te houden op donderdagavond en om te beginnen zijn ze ook paraat op
woensdag 3 juli steeds vanaf 19.30 uur.
TTK groetjes
Frans

Slotfeest
Voor wie nog niet heeft ingeschreven en toch graag wil meefeesten op

zaterdag 11 mei 2019 vanaf 18u in het KWB lokaal

ONMIDDELLIJK INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP !

Op vrijdag 3 mei worden de inschrijvingen onverbiddelijk afgesloten !!!

Trainingen na het Paasverlof
De competitie is reeds achter de rug en bijgevolg ook de trainingen op woensdag avond.
We hopen dat onze jongeren een leuke ervaring hadden bij onze clubwerking en als vervolg
er ook het volgende werkjaar graag willen bij zijn.
Na de vraag van enkele ouders houden we de mogelijkheid open om ook na Pasen
trainingen aan te bieden.
Deze zouden dan door gaan op donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur juist voor de
clubavond.
De trainingsdagen die we dan voorzien zijn:
Donderdag 25 april
Donderdag 9, 16, 23 mei
Woensdag 29 mei
Vermits er 6 spelers te kennen hebben gegeven de trainingen graag te volgen zijn we gestart
met deze trainingen.
De eerste training op 25 april is dan ook reeds achter de rug.
Dus nog 4 trainingen te gaan. Tracht wel tijdig aanwezig te zijn.
Door het stoppen van Michael als trainer worden deze trainingen gegeven door Frans
Groetjes
Het bestuur

Klassementen
Wij noteren de volgende klassementswijzigingen voor het komende seizoen :
Stijgen :
Karl Gryp

was E0

en wordt D6

Ben Jacobs

was NG

en wordt F

Viviane Pittoors

was NG

en wordt F

Patrick Kielbaey

was E4

en wordt E6

Danny Ceulemans

was D4

en wordt D6

Dalen :

Verslag jeugddag
Op 30 april zijn we op jeugddag geweest, hier waren 10 jeugdleden aanwezig.
Na de competitie die we die ochtend hadden was het tijd voor het middageten. Hierna zijn
we ineens vertokken naar TOTAL EXPERIENCE voor een leuke namiddag.
Dit jaar zijn we gaan lasershooten. Het was een leuke ervaring dat we met heel de jeugd
samen een activiteit konden gaan doen. We hebben 3 games van ieders 20 minuten
gespeeld waarin we tot het uiterste gingen om de game te winnen.
Na het lasershooten was het tijd voor funbowling, dit is een soort van bowling die kleinere
ballen en een kortere baan heeft. Hierbij hebben we ons goed geamuseerd en af en toe eens
goed gelachen met elkaar, zoals bowling hoort te zijn.
Natuurlijk hebben we daar ook gegeten en was er keu tussen stoofvlees of vol-au-vent.
Nadat we ons gerecht gegeten hadden zijn we terug naar huis gekeerd.
Dit soort dagen zijn vooral belangrijk om de teamgeest te versterken waarvan ik toch zeker
kan zijn dat we dit verwezenlijkt hebben.
Jeugdverandwoordelijke
Karl Gryp

