Magdalenastraat 19

2550 Kontich

Beste sportvrienden,
in deze nieuwsbrief kan je de volgende artikels vinden:
❖ Woordje van de voorzitter
❖ Kalender juni

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

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
We zijn reeds gestart met de maand juni. Dus wat later dan gewoonlijk krijg je de nieuwsbrief in
je mailbox. Onze Walter heeft zich niet overslapen of is niet van de wereld verdwenen maar de
voorbereiding op het nieuwe werkjaar was toch iets ingewikkelder dan gehoopt.
Ten eerste waren we op zoek naar een nieuwe trainer en we hebben iemand gevonden. Kennis
maken doen we er beslist mee op de openingsvergadering van dinsdag 6 september 2022 om
19.30 uur. De trainer luistert naar de naam Maarten en is nog echt ne jonge gast met heel wat
ambitie.
Ten tweede weten waarschijnlijk al een hele boel van onze leden dat ik na 41 jaar de coördinator
te zijn geweest van tafeltennis binnen de KWB in Kontich ik het toch graag wat rustiger aan wil
doen. Ook hier witte rook. Marc Van Nieuwenhove zal deze taak op zich nemen. Hij heeft er
wel op aangedrongen dat hij op mijn steun nog zou kunnen rekenen. Natuurlijk verdwijn ik niet
uit het tafeltennisgebeuren en zal nog volop medewerken aan de verdere uitbouw van wat ik
toen heb opgericht.
Verder hoop ik tegen augustus een nieuw kalenderboekje klaar te krijgen zodat een volgend
werkjaar goed kan gestart worden op 1 augustus 2022.
Wanneer ik terugblik op het seizoeneinde viel het op dat er bij onze extra activiteiten een
mindere opkomst was dan de vorige jaren. Misschien zat corona er nog voor iets tussen ofwel is
de spirit er en een beetje uitgegaan. Hopelijk kunnen het volgende werkjaar weerom met volle
teugen genieten. Ik heb jaren kunnen werken in een opbouwende geest met zeer goede
samenwerking met onze leden en hoop dat de volgende voorzitter hetzelfde mag ervaren.
Nog even dit:
Op zondag 12 juni is er Kontich fietst om 13.30 uur.
We vertrekken en komen aan in het centrum aan het gemeentepark.
Hopelijk zijn er leden die mee kunnen fietsen. Het zou jammer zijn dat ik er helemaal alleen van
de club zou aanwezig zijn. Doe wel je fluohesje van TTK Martinus aan. Kwestie van onze club
bekendheid te geven.
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