K B Taafelttenn
KWB
nis
Beste vrieenden
Chris een geezond en vreeugdevol jaarr wensen. Eeen
Vooreersst wil ik iedereen namenss mezelf en C
jaar waarr je een mooiie combinatiie kan makenn van gezin, werk en verreniging.
w
weeer half weg is of positiief
2017 heeeft zijn rug getoond en dat betekennt dat ons werkjaar
gezegd we
w hebben noog de helft van het werkjjaar tegoed.
Toch wil ik even teruugblikken.
Onze laaatste extra acctiviteit, onzze Blacklighht, was weerr een schot in de roos. Een gezelligge
feeëriekee sfeer, tusseendoor een hapje, en vvooral trachten te tafelttennissen in
n niet gewonne
omstandiigheden. Hett opruimen met vele haanden was een
e klus diee snel geklaaard was. Aaan
helpers en
e aanwezigeen nen hele grote proficciat en dank
k om van ditt Black ligt gebeuren ieets
uniek te maken.
m
n het feestggedreun. Hopelijk zijn we
w
2018 eenn nieuw jaar is als een herstart in onns werkjaar na
met zijn allen er goeed doorheen gekomen enn kunnen wee ons volgennde deel van
n het werkjaaar
afwerkenn.
mpetitie betreeft. De kalennder van playyDan zijn de ogen gerricht op een terugronde wat de com
d is gemaak
kt en de data in het KWB
B programm
ma aangepast. Voor de seenioren lag ddit
offs jeugd
reeds vasst van bij hett begin van het
h werkjaarr. In januari hebben
h
we wel
w enkele sttudenten waaar
we best rekening
r
meee houden want
w
tafeltennnis blijft ten slotte onze sportieve onntspanning en
e
komt de school
s
op dee eerste plaatts.
Recreatieef zijn onze clubavondeen het wekeelijks contacct voor onzee leden. Vannaf 19.00 uuur
wordt heet lokaal in een beurtrrol open gehouden terw
wijl het afsluiten voor de klassiekke
laatblijveers vooralsnoog geen prob
bleem blijkt tte zijn.
e
De nevenncompetitiess vallen zo tussen het ccompetitiegeebeuren en zzijn wat Dee Hollogne en
Masters betreft
b
in een
n definitievee plooi aan het vallen.
Onze bekker Boonet met
m 4 ploegeen ingeschreeven, daar zij
ijn de onderllinge wedstrrijden geplannd
op zaterddag 24 februaari in ons lokkaal vanaf 133.30 uur.
WB heeft nog een bijzonddere open veergadering op
p maandag 5 februari vaanaf 20.00 uuur
Ook KW
en gaat ovver EHBO thuis. Zeker een aanraderr.
n volgende KONTAKT
K
Verder niieuws in een
v
Tot een volgende
Frans

