Drongen 2012-09-26
Beste leden
Na een geslaagd Ardennenweekend leggen we in de maand september de brug naar ons 35e
speeljaar. De opening van het nieuwe speeljaar op 7 september lokte niet de grote massa, maar wie
er was werd ruim voorzien van spijs en drank. Inderdaad de broodjes en/of hapjes zijn verschoven
van het open tornooi naar de opening van het seizoen. In de cafetaria van de sporthal Keiskant
bereikten onze broodjes niet altijd de mensen waarvoor ze bedoeld waren. In ons eigen lokaal is
dat probleem alvast van de baan. Een woord van dank aan iedereen die affiches verspreidde, flyers
uitdeelde, de krantjes hielp bedelen op donderdag 23 augustus, … en vooral aan Paul voor de layout van het krantje.
Bij ons jaarlijks tornooi in de sporthal Keiskant konden we dit jaar 61 deelnemers inschrijven.
Vergeleken met de povere 33 deelnemers van vorig jaar alvast een verademing. Het doet ook
deugd dat er heel wat eigen jeugdleden de handschoen durfden opnemen. Deelnemen was voor
het gros van hen belangrijker dan winnen en ze kunnen dan ook gemotiveerd starten met de
trainingen in oktober. Ook hartverwarmend is dat we 2 (verliezende) finalisten in onze eigen
rangen telde. Hopelijk kunnen Rinus (bij de jeugd) en Alexander (bij de mannen) volgend jaar
nog 1 trapje hoger klimmen op het podium. Het mag natuurlijk ook iemand anders zijn. Zouden
we er volgend jaar wel in slagen om vrouwelijke leden bij de deelnemers te hebben? Ik bedank
ook sponsor Dominique De bont voor de de subitoloten, de EVP voor de gadgets en de schenkers
van de trofeeën voor het welslagen van ons tornooi.
Ondertussen hadden ook de politici zich al gemeten in de “Gentse tafeltennisslag”. De winnaar
van het duel tussen Open VLD (1e schepen Mathias De Clercq en de andere Drongense schepen
Sofie Bracke) en SP.A (Burgemeester Daniël Termont en de Drongense schepen en lid Rudy
Coddens) zou beslissen over tornooiwinst. In een heel spannende tweestrijd met wisselende
kansen kon uiteindelijk SP.A het laken naar zich toe trekken na een 14-12 zege. Ook de duo’s voor
Groen! (Bram Vandekerckhove en Angelo Meuleman), CD&V (de lokale gemeenteraadsleden
Paul Goossens en Filip Van Laecke) en NV-A (Peter Dedecker en Esther Itsukwi) lieten zich niet
onbetuigd.
Na de geslaagde initiatie aan de leerlingen van het Don Bosco Instituut van vorig jaar, kwamen de
leerlingen van het 3e, 4e en 5e studiejaar op maandag 24 september naar het ontmoetingscentrum.
Paul, Albert, Ludo, Simon en Mark bezorgden de leerlingen een alternatieve turnles. Dank ook
voor de medewerking van de vervangende turnleerkracht Lieven.
Ook dit jaar lijkt onze activiteitenkalender meer dan gevuld. (zie verder in dit clubblad of www.
ttcbaarle.be). Hopelijk vinden deze activiteiten ook dit jaar weerklank bij jullie. Paul, Pascal,
Julien, Mark, Andy en ikzelf hebben zich het voorbije speeljaar alvast vele uren belangeloos
ingezet voor de club en we kunnen ons enthousiasme enkel maar brandend houden als er voldoende
respons is van jullie! Noteer alvast 26 oktober voor het familietornooi, 16 november voor een
vriendenontmoeting 23 december voor het ledentornooi en 27 december voor de schaatsavond in
jullie agenda.
Koen
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Zaterdagavondtornooien 2012
Zaterdag 1 - Een goed begin
De zomer is al aardig op gang aan het komen, en het is dus ook weer tijd voor de traditionele
zaterdagavondtornooien van TTC Crawford Gent. Ze vallen mooi naast bijna alle andere
activiteiten, maar dit komt ook met nadelen: een aanvang om 20h (een uur later dan we vorig jaar zouden moeten - zijn begonnen) resulteert in een nachtelijke escapade voor degene die erin slagen
door te stoten naar de latere rondes van de afvalling. Baarle stond er sterk vertegenwoordigd met
de vijf man tellende delegatie: Joeri, Alexander, Koen, Dominique en ikzelf begonnen (redelijk
stipt, het moet gezegd) aan de poulewedstrijden met goede moed, zij met minder resultaat.
In Crawford wordt het tornooi na de poules opgesplitst in een A-reeks en een B-reeks, met de beste
respectievelijk de net-iets-minder-beste helft van de spelers. Joeri hield de kleuren hoog en raakte
in de A-reeks, terwijl de andere vier merkten dat er ook nog wel enige ongelukjes gebeurden bij
de hoger geklasseerde spelers waardoor ze bij de B-reeks vervoegden.
De eerste afvallingsronde
gaat vlot, en we slagen
er allemaal zonder veel
problemen in door te
gaan naar de volgende
ronde. Daar moeten we
helaas afscheid nemen van
Dominique en Koen, die
het spit moeten delven in
de 8e finale. Daarna gaat
het bergaf: Alexander
en ik komen helaas
tegen elkaar uit in de
kwartfinales, terwijl Joeri
tegen Kristof Nuytinck een
bijzonder verdienstelijke
match speelt maar niet
tot matchwinst komt. Ik
slaagde er (met enige trots,
toch wel) in te winnen van
Alexander, en mag door
naar de halve finale waar
ik weinig moeite heb met
Stijn De Brauwer, een
competitiespeler die pas
begonnen was. De finale was dan weer veel minder vanzelfsprekend: Peter << Noppenman >>
Van Bocxstaele die (hoe raadt u het ook) met noppen speelt, en er ook nog eens in slaagt zijn palet
onopvallend van speelzijde te wisselen tijdens het punt. Uiteindelijk slaag ik er toch in om met
een agressief spel en een goede dosis geluk de finale te winnen. We zijn relatief gezien vroeg klaar
(1u30).
(Oh, en ik was mijn palet vergeten.)
Zaterdag 2 - Een groen einde
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Na de -toch wel geslaagde- eerste editie van 2012 was het de week erna meer van hetzelfde. Na
enigszins rare poule-wedstrijden in mijn poule (zo verloor bijvoorbeeld in mijn poule een C-speler
al z’n matchen, en wonnen de drie anderen elk twee matchen) gingen we al vrij vlot over naar
de afvallingen, maar ditmaal zonder enige groene spelers in de A-reeks. Joeri, Alexander, Jelle,

Dominique en ikzelf winnen allemaal onze eerste afvallingswedstrijd hier, waardoor er dus vijf
baarlenaars in de laatste 16 spelers zitten. Volgende ronde gaat ons helaas minder goed af (ikzelf
verlies ditmaal wel van Peter van Bocxstaele, degene die er waren herinneren zich wel dat ik niet
zo blij was met de chance-balletjes tegen op het slechte ogenblik) zodat alleen Alexander en Joeri
overblijven in de kwarfinales. Gelukkig werden ze in een andere helft geloot, en na halve finales
die er mochten zijn (Alexander - Peter van Bocxstaele en Joeri - Chris Hoffman) mogen ze de
strijd onderling beslechten. Joeri wint met 3-2, en ook nu zijn we er redelijk vroeg vanaf: iets na
middernacht is de B-finale al gepasseerd.
Zaterdag 3 - Graded ‘A+’
Herinner u het net-niet-warmte-record-weekend van 18 en 19 augustus (de tweede warmste
nacht van zaterdag op zondag!)? Dat was de derde maal dat we naar Crawford trokken, ditmaal
alweer vier man sterk: Joeri, Alexander, Dominique & ik. De poules gingen bijzonder vlot voor de
recreanten: indrukwekkend veel hooggeplaatsten werden naar de B-reeks gestuurd: maar liefst 6
van de 10 C-spelers daalden hiertoe af (waaronder twee uit mijn poule, waar Jan Van Der Wouden
en ikzelf doorgingen naar de A-reeks). Alexander en Joeri winnen beiden genoeg matchen voor de
bovenste tableauhelft, maar helaas gold hetzelfde niet voor Dominique.
Mijn eerste afvallingsmatch moest forfait geven wegens ziekte, waardoor ik automatisch in de
1/8e finales terechtkwam. Alexander en Joeri wonnen beide hun match, terwijl Dominique zich
gewonnen moest geven en afviel. De volgende ronde eindigt helaas minder ook leuk: Joeri
verliest van Alexander in een herhaling van de match van vorige week, en ikzelf verlies van Bjorn
Annecour (recreant van Dynamica). De eerste maal dat er geen baarlenaar wint in de A-reeks (een
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groot deel van onze opkomst zat immers in de bovenste tableau).
Zaterdag 4 - Onthouding
Zo verging het ons dus, met als mogelijk resultaat dat de spelers in Crawford misschien enigszins
opgelucht waren toen er de laatste zaterdag geen Baarle-groen op de aftrap verscheen. Op dat
moment werd ondergetekende immers grandioos verslagen door An-Sofie en Kaat met de Hula
Hoop, wat toch een andere sporttak is.
Einduitslag
Naast de individuele tornooien is er over de vier zaterdagavonden heen ook nog een
regelmatigheidscriterium: men neme de beste drie resultaten per persoon (alleen zij die drie of
vier maal deelnamen) en telle deze op. Vervolgens wint de persoon met de laagste somwaarde,
en deze editie werd dat al snel duidelijk: Sébastien Lizin wint de eerste drie edities, waardoor
hij zeker is van zijn zege op het criterium, nog voor de vierde maal te spelen. De Baarlenaars
stranden op:
9
15
18
24

Degrieck, Joery		
Van Paemel, Alexander
Donné, Simon 		
De Bont, Dominique 		

Simon Donné

46 punten
66 punten
77 punten
130 punten

Jeugduitstap te Scheldorado
Het was 13 augustus, een zalig zonnetje en een temperatuur van rond de 23 graden. Zo kwamen
we aangereden op de parking van het ontmoetingscentrum.
Vandaag gingen we een bezoek brengen aan het subtropisch zwembad ‘Scheldorado’ in
Terneuzen. Met deze temperaturen naar een subtropisch zwembad! Geen probleem want er is ook
een buitenzwembad, dat dachten we toch!
Na een rit van een half uur kwamen we toe op onze bestemming. Sommigen gingen onmiddellijk
op weg naar het buitenzwembad. Groot was onze verbazing dat alles was afgesloten. Blijkbaar
vond de gemeente het niet nodig om nog de nodige budgetten vrij te maken voor herstel van
het zwembad! Je zou denken dat Nederland een zwemland is zie de resultaten op de laatste
Olympische Spelen!
Alleen als konijn of andere diersoort kon je nog een duik wagen in het lage water! We voelden
ons niet aangesproken en dropen terug naar binnen. Gelukkig was het niet al te druk en konden
we het kleine verwarmde buitenbad opeisen.
Na de waterpret trokken we richting Mc Donalds te Evergem voor één of andere Mac-menu met
een drankje. Het kon zeker op veel goedkeuring rekenen. Tegen 19 uur waren we terug te Baarle.
We hebben terug een toffe dag gehad en kijken al uit naar volgend jaar. We weten niet of het terug
Scheldorado zal zijn. Hopelijk hebben ze tegen dan het zwembad hersteld!
Vele groeten van Rinus, Alexander, Simon, Jelle, Gerjan, Tim, Michiel, Tijmen, Quinten, Matthias,
Thomas, Jozefien, Margot, Karolien, Koen en Pascal.
Pascal
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Fax 09/233.28.78

www.vgndebont.be

F.S.M.A.nr. 011410A

9000 GENT

Verzekeringen V.G.N.

de_bontdominique@hotmail.com

Waterviolier 1 9031 DRONGEN

DE BONT DOMINIQUE

Verzekeringservaring sedert 4					
Alle werkdagen open tot 17u45 om ons
generaties familietraditie						
cliënteel beter te dienen!

E-mail : vgndebont@hotmail.com		

Tel. 09/224.16.35 & 09/225.72.65

Sint Annaplein 9

DE BONT & C° 				

Zonnekoning 2012
5 July

12 July

26 July

Bruno Vereecke

5

5

5

5

5

5

Alexander Van Paemel

3

3

2

3

5

3

Koen Deschepper

2

1

3

Filip Van Gyseghem

2

1

2

Ludo Coenen

1

1

1

5

1

Jelle Van Gyseghem

1

3

3

3

1

Laseur Pascal

1

1

1

5

2

Domnique De bont

1

1

1

1

1

Joery Degrieck

9 Augustus 16 August 23 August

2

1

1

Paul De Vos

2

Luc Verstraete

1

Simon Donné

1

2

3

Rinus Verstraete

5

Monique Daemers

3

Tijmen Matthys

1

Thierry Möller

1

6

1

TOTAAL
30
19
6
7
9
11
10
6
1
4
1
4
5
3
2
1

Meer bewegen, hoe begin je eraan ?
Voldoende lichaamsbeweging nemen houdt je niet alleen fit en gezond. Je ziet er ook goed uit, je
hebt een mooier figuur, je bent minder snel moe en je kan beter omgaan met spanning en stress.
Als je beweegt in groepsverband, oefen je ook je sociale lenigheid. Zijn je herinneringen aan je
laatste sportinspanning nog in zwart-wit, dan doe je er goed aan om rustig te beginnen.
30 minuten per dag
Voor een goede gezondheid wordt aanbevolen om elke dag 30 minuten - voor kinderen en jongeren
geldt 60 minuten - te bewegen met een matige intensiteit. Hiermee worden inspanningen bedoeld
waarbij je hart minstens iets sneller gaat slaan, je ademhaling iets sneller gaat dan normaal en
waarbij je licht zweet. Zie je het echt niet zitten om 30 minuten aan een stuk te bewegen. Geen
nood, je mag het ook spreiden over de dag met minimaal 10 minuten beweging na elkaar. Voor
wie een stappenteller heeft: 10.000 stappen per dag is een gezonde referentie.
Je hoeft het bovendien niet ver te zoeken. Je dagelijkse bezigheden bieden je genoeg mogelijkheden
om in beweging te blijven. Fiets bijvoorbeeld naar je werk, loop tijdens de lunchpauze eens vaker
een blokje om of ga vaker te voet naar de winkel voor kleine boodschappen in plaats van één keer
per week met de auto. Je zal al snel een verschil merken, en vooral ook voelen. Maar daarvoor
moet je je wel elke dag aan die 30 minuten of 10.000 stappen houden. Anders is het effect snel
weer verdwenen. Wie niet dagelijks kan sporten kan ook 3 keer in de week 20 tot 30 minuten
sporten aan een hoge intensiteit, dan ben je ook voldoende actief.
De voordelen van meer bewegen
Meer bewegen
• verbetert je lichaamssamenstelling: je krijgt minder lichaamsvet, meer spiermassa en sterkere
botten;
• het bevordert een positief zelfbeeld;
• het zorgt ervoor dat je beter kan omgaan met spanning en stress;
• het draagt bij tot minder angst- en depressiestoornissen
• het verbetert de slaap
Een sedentaire levensstijl of gebrek aan fysieke activiteit kan de kans op hart- en vaatziekten,
bepaalde vormen van kanker, osteoporose, diabetes type 2, overgewicht en obesitas verhogen.
Meer bewegen, anders eten?
De beginnende recreatieve sporter heeft genoeg aan een goede en gevarieerde
voeding volgens de richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek. Veelbelovende
sportvoedingssupplementen zijn overbodig. Voor de meeste van deze voedingssupplementen heeft men trouwens nog geen gunstig effect kunnen aantonen.
Professionele sporters kunnen mogelijk voordeel halen uit een individueel aangepaste voeding in
functie van het type sport dat ze beoefenen en de trainingsfrequentie.
Voedingstips voor beginnende recreatieve sporters
•Eet regelmatig en sla geen maaltijden over. Hou je aan 3 maaltijden en 2 tot 3 gezonde
tussendoortjes per dag.
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•Volg de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek en varieer voldoende binnen de
voedselgroepen.
•Maak binnen elke voedselgroep de meest gezonde keuze. Geef bijvoorbeeld de voorkeur aan
volkoren graanproducten, mager vlees en magere melk en melkproducten.
•Drink voldoende water vóór en na het sporten. Sportdranken zijn geen must.
•Een gevarieerde en evenwichtig samengestelde voeding brengt alle noodzakelijke voedingsstoffen
aan. Voedingssupplementen zijn dan overbodig.
•Neem ten laatste 2 tot 3 uur voor je gaat sporten een uitgebreide maaltijd met de juiste
energiebronnen en weinig vet. Een bord pasta kan maar is geen must. Rijst en gekookte
aardappelen kunnen even goed. Aardappelen brengen trouwens meer vitamine C aan. Andere
interessante energiebronnen voor sporters zijn volkoren graanproducten, (gedroogd) fruit,
groenten en (gezoete) melkproducten.
•Tot ongeveer een uur voor je gaat sporten kan je nog een licht tussendoortje zoals een stuk fruit
of een potje magere yoghurt eten.
•Vul je energiereserves na een inspanning aan met bijvoorbeeld een boterham met zoet beleg, een
stuk fruit of een mager melkproduct.
•Normale porties volstaan. Ga je intensiever en langer sporten, voer dan de aanbevolen
hoeveelheden van de actieve voedingsdriehoek op, maar blijf de verhoudingen tussen de
voedselgroepen respecteren.
•Hou vol! Verlies de moed niet als je bent beginnen te sporten omdat je wil vermageren en je
niet direct resultaat boekt. Voor blijvende resultaten moet gezond bewegen samengaan met
gezond eten. Wie volhoudt, wordt beloond: je zit beter in je vel, je bent slanker en vooral fitter en
energieker.
Beweegtips
• Ben je ouder dan 35 jaar, ben je sinds lang inactief of heb je gezondheidsproblemen? Raadpleeg
dan je huisarts alvorens je intensief begint te sporten.
• Zwemmen, dansen, met de kinderen spelen, de trap nemen in plaats van de lift, touwtje
springen, enz. Het zijn maar enkele voorbeelden van makkelijke, eenvoudige en vaak ook leuke
beweegactivteiten.
• Beperk lange periodes van inactiviteit zoals TV-kijken. Zoek iemand die samen met jou gaat
sporten, fietsen, wandelen, enz. Ga in het sportcentrum eerst naar een sportles kijken of volg een
initiatieles om te weten of die sport je al dan niet bevalt.
•Maak afspraken met jezelf in verband met bewegen. Bijvoorbeeld: een vaste avond in de week
en noteer dit in je agenda.
• Probeer ‘verloren’ tijd vaker in te vullen met beweegactiviteiten ( bv. neem een actieve
middagpauze, ga zelf ook zwemmen als je kinderen zwemles hebben, enz.)
• Denk niet ‘ ik ben niet van het sportieve type’, want om meer te bewegen met je niet sportief
zijn.
• Kies een activiteit die je graag doet.
• Probeer samen met het gezin of je partner regelmatig bewegensmomenten in te lassen.
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Frank Vercammen
www.frankvercammen.be
info@frankvercammen.be
Mariakerksesteenweg, 44

Markt, 11

9031 Drongen

9850 Nevele

Tel. 09 226 54 28

Tel. 09 245 63 86

Openingsuren

Openingsuren

Maandag

14u.

Dinsdag

17.30u.

Maandag

09.30u. 13u.

09.30u. 13u.

Dinsdag

14u.

Woensdag

14u.

Woensdag

09.30u. 13u. - 14u. 18u.

Donderdag

09.30u. 13u.

Donderdag

14u.

Vrijdag

14u.

Vrijdag

09.30u. 13u.

18u.
17.30u.

Zaterdag
09.30u. 13u.
(uitgezonderd in juli en augustus)

17.30u.
17.30u.

Zaterdag
09.30u. 13u.
(uitgezonderd in juli en augustus)
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Woordzoeker (door Dominique De bont)
Zoek een synoniem voor ‘schenkel’, door de onderstaande woorden te schrappen in het raster
(horizontaal, vertikaal, diagonaal, achterstevoren, enz.)
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DRONGENSE VERENIGINGEN ORGANISEREN
INFOBEURS
Op zondag 30 september organiseerde het Cultuurplatform, in samenwerking met de Drongense
verenigingen, de infobeurs ‘Drongen verenigt’. 44 verenigingen voor sport en vrijetijd, muziek,
senioren-, jeugd- en sociaal-culturele volwassenenwerking stelden hun werking voor aan het
publiek in het nieuwe ontmoetingcentrum Baarle.
Langs een parcours van tientallen infostandjes verschaften ze aan de bezoekers informatie over
hun activiteiten en konden de bezoekers kennis maken met de mensen achter de vereniging of
zich aansluiten.
De ganse dag door verzorgden de verenigingen videopresentaties, demonstraties, workshops en
optredens. Zo kon je bijvoorbeeld een demonstratiewedstrijd meemaken van de tafeltennisclub
Baarle, kreeg je een dansnummer te zien van Oiterpe, kon je de goochelkunstjes bewonderen van
de Drongense Goochelclub of de prestaties van de turnclub.
Tijdens een wandeling door de beurs konden de bezoekers voor een babbel en een drankje
terecht in de cafetaria van de tafeltennisclub en in de foyer voor koffie met taart.
Na de Cultuurkalender Drongen en de website www.cultuurdrongen.be is deze infobeurs een
nieuw initiatief van het Cultuurplatform om de Drongenaars zoveel mogelijk te betrekken bij het
verenigingsleven in de gemeente. Velen vinden immers hun weg niet in het zeer grote aanbod
bij gebrek aan informatie. De beurs richtte zich ook tot de vele honderden nieuwkomers die zich
jaarlijks in Drongen komen vestigen. Deelname aan het verenigingsleven biedt hen extra kansen
om opgenomen te worden in de lokale gemeenschap.
Voor veel Drongenaars werd deze manifestatie de eerste kennismaking met de nieuwe
bestemming van het vroegere Zuivelcentrum, dat sinds eind vorig jaar werd omgedoopt tot een
modern ontmoetingscentrum. De verschillende kleine en grote zalen bieden ruimte voor de
activiteiten van de verenigingen maar ook voor privéfeesten en -bijeenkomsten.

Oplossing woordzoeker
Krommer (bot)
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DRONGEN VERENIGT

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012 - 10 tot 17 u - ONTMOETINGSCENTRUM BAARLE

Een veertigtal Drongense verenigingen voor sport-, sociaal-cultureel
vormingswerk, jeugd- en seniorenwerking stellen u hun werking voor
tijdens de
INFOBEURS ‘DRONGEN VERENIGT’
op zondag 30 september van 10 u tot 17 u
in het nieuwe Ontmoetingscentrum Baarle, Baarledorpstraat 90
(voorheen Zuivelcentrum)
Gans de dag doorlopend:
Standjes van de verenigingen
met informatie, mogelijkheid tot persoonlijk contact of aansluiting
Demonstraties, workshops, optredens, video, ...
Gelegenheidsbar voor een drankje en een babbel

Gratis toegang

Deelnemende verenigingen
11 groep
ACW Drongen
BBC Blackhawks Stars
Gemengd koor Canta Ludens
Chiro Eglantier
Chiro Pavé Baarle
CM kern
Cultuurplatform
Curieus
Davidsfonds
Dekenij Verenigd Drongen
Drongens Kamerorkest
Gemengd koor FaSinant

Femma Luchteren
Gezinsbond
Goochelclub
Heemkundige kring
Jong KWB
Kantatelier
KVLV
Landelijke Gilden
Long Life Association
Markant
Natuurpunt
Oiterpe
OKRA

een organisatie van
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Oorverblindend
Oxfam Wereldwinkel
Pasar
Pegasus turnclub
Serviam
Trojka
TTC Baarle
Turnclub Sterk en Lenig
Universele Cirkelbeweging
Videoclub Focus
Vrije Zwemmers
Vrouwenbeweging Baarle
Ziekenzorg

met financiële steun van

Ardennenweekend 2012
Onze bestemming dit jaar was de gîte d’étape in Daverdisse, een gehucht in de buurt van Redu en
Wellin, dichtbij Han en Rochefort.
Dit jaar telden we onder onze leden 40 ingeschreven weekenders. Jammer genoeg moesten Koen
en Katrien in laatste instantie afzeggen wegens een voetblessure van Koen, die absolute rust
voorgeschreven kreeg. Zodoende waren we uiteindelijk slechts met 38 mensen, de meeste waren
vertrouwde gezichten die reeds jaren meedoen aan dit evenement maar we zagen dit jaar toch
twee nieuwkomers namelijk Alexander en Simon die ook wel eens wilden meemaken hoe het er
op zo’n weekend aan toeging.
Het was blijkbaar wel heel dorstig weer, want die eerste vrijdag zagen we de wijnvoorraad
zienderogen slinken. De spaghetti en vooral de spaghettisaus, alweer klaargemaakt door Leen
en Chantal, waren overheerlijk en ook de cake die Chantal meegebracht had ging er vlotjes in.
Maarten die wat later toegekomen was met zijn ouders, kreeg zo stilaan honger en toen Chantal
dit hoorde, bood ze hem een stukje cake aan op een bord met meerdere plakjes, waarop Maarten
dank u zei en prompt het ganse bord meenam. Hij heeft er echter slechts één stukje van gegeten en
de rest gedeeld met zijn zus en zijn ouders.

De omgeving leende zich niet tot een reflectietocht zoals het jaar voordien en er was nu door
Luc en Karl een fakkeltocht voorzien als vervanging. Daarbij maakten ze gebruik van het
visgraatprincipe en hoewel ze het systeem heel grondig uitgelegd hadden waren er blijkbaar niet
te veel mensen die het vertrouwden want alle deelnemers vatten als één grote groep de tocht aan
en lieten het aan Pascal over om de juiste route uit te stippelen. Het competitieve element viel
daardoor volledig weg. Op de tussenstop werd door Luc, Karl en Julien een drankje aangeboden.
Deze tussenstop was vlak bij het huisje gesitueerd en door een misverstand waren er heel wat
deelnemers van overtuigd dat de tocht ten einde was en trokken meteen het huisje binnen. Pascal
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bleef dus nog met minder dan de helft der deelnemers over om de rest van de tocht te voleindigen.
De zaterdagvoormiddag had Luc traditiegetrouw een prachtige wandeling uitgestippeld. Julien en
Monique beperkten zicht tot een tweetal km een aantal anderen zoals Martine, Monique en Hubert
hielden het voor bekeken na een vijftal km en de rest ging voluit voor de 11 km. Ik hoorde Filip
tegen Conny zeggen, ga jij maar mee voor de ganse tocht; ’t zal deugd doen voor uw conditie
waarop Conny opgewekt doormarcheerde. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik mij even
later realiseerde dat Filip zelf wel afgehaakt had na 5 km en snel op zoek gegaan was naar een
aperitiefje, blijkbaar voelt hij zich dus nog voldoende in conditie.

De formule van het middageten hadden we dit jaar enigszins gewijzigd. Geen grote pan eieren
meer voor de ganse bende. Boterhammen met beleg voor iedereen en een restje spaghetti voor een
paar liefhebbers. Er waren wel nog eieren voorzien maar iedereen moest voor zichzelf maar een
eitje bakken of koken; wat in de keuken toch leidde tot enige verwarring.
In de namiddag trokken we met de bijna voltallige groep naar de grotten van Han en ik denk dat
iedereen dit wel een toffe ervaring vond. In de ticketprijs was ook een bezoekje aan het museum
Préhistohan inbegrepen maar daar had blijkbaar niemand nog zin in; de meesten verkozen om te
genieten van het het mooie zomerweer en te genieten van de zon en voor wat de kinderen betreft;
vooral van de speeltuin.
Zaterdagavond was het dan weer sangria- en BBQ-tijd. De sangria was dit jaar uitstekend
gelukt. Filip had voor de muziek gezorgd in de vorm van schitterende (flauwe) meezingers als
daar zijn; laat het gras maar groeien, het vliegerke, enz. Hij had daarenboven voor bladen met de
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begeleidende tekst gezorgd zodat iedereen uit volle borst kon meebrullen. Het woord brullen is
hier misschien enigszins overdreven maar van zingen gewagen lijkt mij toch ook meer dan één
stap te ver. Verschillende deelnemers voelden zich zelfs geroepen om een gelegenheidsband te
vormen en hun vermeende kunsten te etaleren voor een uiterst welwillend publiek. Rinus’ eerste
reactie was dat die oude mensen (waaronder zijn ouders) nogal onnozel konden doen maar even
later maakte hij toch ook deel uit van één der gelegenheidsbands en droeg zijn steentje bij tot de
overweldigende ambiance. De BBQ werd, bij mijn weten, enkel op lovende kritiek onthaald. De
biefstuk die dit jaar voor de eerste keer op het menu stond werd door allen fel gesmaakt.

Na het eten werd overgegaan tot de bingoavond met dit jaar maar liefst 11 prijzen, 5 waarde bons
van AVEVE (ter waarde van 10 €), 3 flessen filliers en 3 flessen crémant. Monique Daemers was
de eerste winnares van de avond en tot ieders verbazing moest Julien wachten tot bijna de laatste
prijs. De vrijdagavond en –nacht en het vele zingen (en drinken) hadden blijkbaar hun tol geëist
want iedereen zat merkwaardig vroeg in bed, ook de jeugd die het de vorige nacht het langst
volgehouden had en in het holst van de nacht nog op muizenjacht getogen was in de keuken.
Zondagvoormiddag togen we na het ontbijt met de traditionele koffiekoeken naar het boekendorp
Redu. Een uitstap die waarschijnlijk niet voor iedereen even interessant was maar een paar mensen
kochten toch een boek. De dames waren ook fel geïnteresseerd in een paar andere winkeltjes met
snuisterijen. Met een paar man deden we dan onder leiding van Luc nog een wandeling rond het
dorp, een paar anderen beperkten zich tot de dorpskern en bezochten o.a. de framboiserie maar
blijkbaar was het seizoen reeds voorbij en het aanbod beperkte zich tot confituur en likeur en
frambozen konden er niet meer geproefd worden.
Na de middagsoep en overvloedig bbq-restjes vertrok de meerderheid stilletjesaan naar huis.
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De 10 blijvers haspelden nog een klein wandelingetje af, namelijk de visgraattocht van Luc en
Karl die we de vrijdagavond niet afgerond hadden en die we nu, bij klaarlichte dag, en met de
voorkennis die we ondertussen op zak hadden, moeiteloos tot een goed einde brachten.
Tot volgend jaar in Villers-Sainte-Gertrude.
Pol
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Open tornooi in Keiskant
Aan de editie van 2011 willen we niet echt meer herinnerd worden (amper 9 jeugdleden en 24
volwassenen, sporthal moeilijk bereikbaar), maar toch was het een beetje afwachten wat het dit
jaar zou worden.
Met 19 jeugdleden, 8 dames en 34 mannen hebben we hopelijk de neergaande trend van de recreatieve tornooien kunnen keren. ING en de EVP zorgden er alvast voor dat iedereen bij aanvang een
gadget kreeg, naast het drankbonnetje dat de club schonk.
Bij de jeugd telden we een aantal van onze eigen spelers voor wie deze deelname hun vuurdoop
op een tornooi betekende. Matthias en Lucas Delcloo, Simon Maebe, Cédric Hyde, Tijmen
Matthys en Anthony Deschrijver betaalden vooral leergeld en zullen zeker en vast gemotiveerd
beginnen met de trainingen begin oktober. Cédric kon wel zijn openingswedstrijd winnen tegen
Anthony, zodat zijn namiddag niet meer stuk kon. Tijmen won van Lucas en speelde na een paar
aarzelende wedstrijden een heel verdienstelijke wedstrijd tegen Sven Demol. Illiano Dobbelaere
boekte 2 zeges, maar gaf forfait voor de afvalling omdat hij reeds om 14.45 uur weg moest.

In de 1/8e finale sneuvelde het gros van onze kornuiten. Rinus Verstraete verloor verrassend een
wedstrijd in de poules, maar liet zich nu niet verrassen door Tijmen. Tim De Ley is dubbel groot
en dubbel zo zwaar als de moedige Anthony, die het dan ook moest afleggen tegen Tim. In de 1/4e
finale eindigde het liedje van Tim. Hij speelde niet geconcentreerd en maakte te veel fouten zodat
Hans Vleeschauwer van Oude Bareel met 3-1 kon zegevieren. Rinus daarentegen kon in een pakkende vijfsetter net Sam Reynaert van Beernem de baas. In de halve finale wachtte met Brent De
Caluwé een clubgenoot van Sam. Rinus bleef groeien in het tornooi en ook deze klip nam hij. In de
finale wachtte Ruben Van Parys van Aalter. Eerder op het jaar verliezend finalist in Oude Bareel,
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maar wel een talentvolle knaap. Op verzoek van beide spelers werd de finale een beetje vervroegd
(tijdens de Gentse tafeltennisslag) zodat misschien niet iedereen aandacht voor deze beide beloftevolle spelers had, maar Rinus was echt wel kansloos tegen Ruben (8-11, 8-11, 9-11). Als Rinus
het parcours van Ruben volgt, dan ziet het er goed uit!!
De 8 dames werden onderverdeeld in 2 poules. Monica Buyse van Oude Bareel was de vreemde
eend in de Rooigembijt en ze beet al spoedig van zich af door favoriete Inge De Zutter te verslaan.
In de andere poule was de strijd tussen Mady, Jenske en Esther heel spannend en Esther leed 2
zure 2-3 nederlagen. In de kwartfinale was vooral de wedstrijd tussen Inge en Jenske beklijvend
en Inge moest een beroep doen op al haar ervaring om het pleit in haar voordeel te beslissen. Inge
was duidelijk gelanceerd want ook Monica moest er in de halve finale aan geloven. Mady was ook
in goede doen en bereikte na een mooie overwinning tegen Gina de finale. Daarin was Inge een
maatje te groot, zodat Inge terecht mag pronken met de zegekrans.

Bij de mannen hoopten we het resultaat van vorig jaar te herhalen met een 2e, 4e en 7e plaats.
Andy Delcloo haalde de laatste 32 niet, maar speelde heel verdienstelijk tegen 4 kleppers. In de
1/16e finale kon Thierry Möller niet meer dan de eer redden tegen oude krijger Romain Roegiest
(Beernem), moest Albert Verstraete in een spannende vijfsetter zijn meerdere erkennen in oud-lid
Floris Borms, was Ludo Coenen niet opgewassen tegen Anthony Devulder (Rooigem) en verloor
Luc Verstraete kansloos tegen de ons onbekende maar goed spelende Marc Soubry (Rooigem).
In de 1/8e finale kregen we al de finale van vorig jaar. Net als toen probeerde Joery Degrieck alles
en won hij een set van topfavoriet Zekerya Cakar, maar meer ook niet.
Dominique De bont kende het spel van zijn tegenstrever (Alexander Van Paemel) heel goed,
maar dit was wederzijds en dus ook exit Dominique. Simon Donné had in de vorige ronde een halve stunt gerealiseerd met de uitschakeling van Johan Caboor (Rooigem), maar kon dit niet herhalen
tegen Jo Demol (Rooigem). Mark Ranschaert was het volgende groen slachtoffer van Anthony
Devulder, die wel 5 sets nodig had en Paul De Vos liet een 2-0 voorsprong uit handen glippen
tegen Jan vand er Wouden (Effect). Ook voor Floris eindigde hier het liedje. Alexander nam in de
1/4e finale tegen Jo revanche voor Simon en de 1/2e finale tegen Anthony revanche voor Mark en
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Ludo, maar in de finale kon hij geen revanche nemen voor Joery. Zekerya was in de eerste sets
oppermachtig (3-11, 1-11), maar gelukkig gaf Zekerya de supporters nog wat recht op spektakel in
de derde en laatste set, die hij ook met 12-14 naar zich toetrok.
Ondertussen hadden de politici zich al gemeten in de “Gentse tafeltennisslag”. Burgemeester Daniël Termont en de Drongense schepen Rudy Coddens konden voor SP.A alvast een deugddoende
tornooizege behalen. Nochtans hadden ze zich eerder laten verrassen door de lokale gemeenteraadsleden Paul Goossens en Filip Van Laecke voor CD&V. Deze laatste verloren wel tegen het
duo van Groen! (Bram Vandekerckhove en Angelo Meuleman). Toen Groen! ook overtuigend won
van N-VA (Peter Dedecker en Esther Itsukwi), werden ze even naar voor geschoven als favoriet.
Open VLD maakte met 1e schepen Mathias De Clercq en de andere Drongense schepen Sofie
Bracke een einde aan die droom. De winnaar van het duel tussen Open VLD en SP.A zou beslissen
over tornooiwinst. In een heel spannende tweestrijd met wisselende kansen kon uiteindelijk SP.A
het laken naar zich toe trekken na een 14-12 zege.
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Groen!

CD&V

11-8

SP.A

NV-A

11-2

Open VLD

N-VA

11-7

Open VLD

CD&V

11-3

Groen!

N-VA

11-6

SP.A

Groen!

14-12

CD&V

SP.A

11-7

CD&V

NV-A

11-9

Open VLD

Groen!

11-9

SP.A

Open VLD

14-12

Eindstand:
1.
SP.A 3 (en winnaar onderling duel)
		2.
Open VLD 3
		
3.
Groen 2 (en winnaar onderling duel)
		4.
CD&V 2
		5.
NV-A 0
Dank aan de spelers, supporters, politici die een trofee schonken, politici die deelnamen aan de
Gentse tafeltennisslag en aan sponsor Dominique De bont voor de schenking van subitoloten.
Hopelijk bezorgde hij iemand het groot lot. Volgend jaar rekenen we de 4e zondag van september
opnieuw op jullie.										
Koen
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Einduitslag Jeugd
1 Van Parys Ruben 		
2 Verstraete Rinus 		
3 Vleeschauwer Hans 		
4 De Caluwé Brent 		
5 De Wulf René 		
6 Reynaert Sam 		
7 De Ley Tim 			
8 Nimmegeers Theodor
9 Desimpelaere Arthur
10 Matthys Tijmen 		
11 Hyde Cédric 		
12 Delcloo Lucas 		
13 Dejonckheere Jens
14 Fockedey Mathijs 		
15 Deschryver Anthony
16 Maebe Simon 		
17 Demol Sven 		
18 Dobbelaere Iliano 		
19 Delcloo Matthias 		

Einduitslag Dames
Aalter
Baarle
Oude Bareel
Beernem
Aalter
Beernem
Baarle
Aalter
onafhankelijk
Baarle
Baarle
Baarle
Aalter
't Hof
Baarle
Baarle
Rooigem
Baarle
Baarle

1 De Zutter Inge 		

Rooigem

2 Van Hoecke Mady 		

Rooigem

3 Buysse Monica 		

Oude Bareel

4 Vijncke Gina 		

Rooigem

5 Rodenburg Jenske 		

Rooigem

6 Demol Lara 			

Rooigem

7 Van Aerde Marianne

Rooigem

8 Dewit Esther 		

Rooigem

Einduitslag Volwassenen
1 Çakar Zekerya 		

onafhankelijk

18 Verstraete Luc 		

Baarle

2 Van Paemel Alexander

Baarle

19 Li Guolong 		

crawford

3 Soubry Marc 		

Rooigem

20 Coenen Ludo 		

Baarle

4 Devulder Anthony 		

Rooigem

21 Serraes Daniel 		

Rooigem

5 Lammertyn Freddy 		

Beernem

22 Mahieu Luc 		

Rooigem

6 Demol Jo 			

Rooigem

23 De Backer André 		

Aalter

7 Van De Velde Joris 		

Rooigem

24 Maes Tom 			

onafhankelijk

8 van der Wouden Jan

Effect

25 Gobert Piet 		

Beernem

9 Degrieck Joery 		

Baarle

26 Coppens Raoul 		

Rooigem

10 De bont Dominique

Baarle

27 Debue Noël 		

Zwalm

11 Vermeersch Serge 		
12 Ranschaert Mark 		

Oude Bareel
Baarle

28 Coene Benjamin 		

Oude Bareel

13 Borms Floris 		

onafhankelijk

29 Verstraete Albert 		

Baarle

14 Donné Simon 		

Baarle

30 Caboor Johan 		

Rooigem

15 Roegiest Romain 		

Beernem

31 Möller Thierry 		

Baarle

16 De Vos Paul 		

Baarle

32 Vandewalle Mark 		

Oude Bareel

17 Verstraete Daniel 		

Kuurne

33 Delcloo Andy 		

Baarle

34 Huysentruyt Roland

Oude Bareel
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Kalender
ontmoetingscentrum
oktober 2012 – januari 2013
Datum
4/10/2012
5/10/2012
11/10/2012
12/10/2012
18/10/2012
19/10/2012
25/10/2012
26/10/2012
1/11/2012
2/11/2012
8/11/2012
9/11/2012
15/11/2012
16/11/2012
22/11/2012
23/11/2012
29/11/2012
30/11/2012
6/12/2012
7/12/2012
13/12/2012
14/12/2012
20/12/2012
21/12/2012
23/12/2012
27/12/2012
28/12/2012
3/01/2013
4/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
31/01/2013

Activiteit
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vriendenontmoeting in OB
Geen tafeltennis in OCB
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Familietornooi
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vriendenontmoeting
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Ledentornooi
Schaatsen
geen tafeltennis
Geen tafeltennis
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie

Verjaardagskalender oktober
2012 januari 2013
Achternaam

Voornaam Maand Dag

Antheunis

Brigitte

10

5

Pennewaert

Yana

10

6

Vereecke

Bruno

10

19

Dossche

Michiel

10

29

Deschepper

Koen

11

3

Laseur

Pascal

11

6

Van Paemel

Alexander

11

6

Kumps

Thierry

11

10

De bont

Dominique

11

14

Delafonteyne

Noël

11

15

Van Kerckvoorde

Louis

11

19

Degrieck

Joery

11

22

Boes

Robbe

12

15

Coenen

Ludo

12

22

Donné

Simon

12

28

Degrieck

Wim

1

2

Deruelle

Julien

1

16

Bockaert

Luc

1

18

Boes

Nick

1

21

Van Paemel

Laurens

1

25

Vancauwenberghe Wim

1

27

McGuire

1

28

Mathieu
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Initiatie tafeltennis
Vorig jaar gaven we voor de eerste keer tafeltennisinitiatie aan de klassen van het Don Bosco
instituut te Baarle. Gezien het grote succes en de enthousiaste medewerking van de school en de
turnleraar vroeg dit om een herhaling.
Daar we ondertussen verhuisd zijn naar het ontmoetingscentrum stelden zich toch wel enige
logistieke problemen. De klassen moesten zich te voet van de school naar het ontmoetingscentrum
begeven. Bovendien hadden wij hen gevraagd om een achttal hoepels mee te nemen zodat we
geen cirkels hoefden te tekenen op de vloer.
De vijfde klas, achttien jongens en meisjes, arriveerden enthousiast iets na halfnegen. Ze werden
opgesplitst in 4 groepen om 4 verschillende oefeningen te doen, minutieus uitgestippeld door
Ludo.

en schuiven door naar de volgende doos indien
raak.

De eerste oefening, gesuperviseerd door Mark,
was het mikken.Er worden 3 (Small, Medium,
Large) bakken of dozen van verschillende
afmetingen naast elkaar geplaatst op 1 meter
vanaf de gooilijn. Kinderen krijgen elk een bal
waarmee ze binnen de tijd een aantal pogingen
mogen doen. De bedoeling is dat ze beginnen
te mikken op de grootste bak, zodra die bal
erin is, kunnen ze proberen de daaropvolgende
bak te raken. Als een bak gehaald is, gaan ze
door naar de kleinere bak. Ze starten na elkaar

De tweede proef, geleid door Simon, was de
zweedse banken waarbij de bal vanachter de
bank naar elkaar geworpen wordt via de vloer
tussen de banken zodat de andere speller de bal
makkelijk kan opvangen.
De derde proef, onder het alziend oog van Ludo,
was de ring waarbij binnen een afgebakende

ruimte (de hoepel) het balletje zoveel mogelijk
van het bat omhoog geslagen wordt en terug
opgevangen.
De vierde proef, onder leiding van Albert,
bestond erin de bal met het bat tegen de muur te
spelen en de tafel te raken. Eén tafelhelft wordt
tegen een muur geplaatst. De oefening bestaat
daaruit dat het kind de bal slaat op de muur
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(met batje dus) en dat de bal via de achterwand
terugkomt op tafel. Het doel is een serie te
spelen, dus meer dan 1x een bal terugspelen.
Van deze vier proeven werden de behaalde
punten op een mooi brevetje genoteerd. De
finale bestaat er dan in dat alle deelnemers
chinees spelen (met aangever). De kinderen
spelen de bal met het bat over het net op tafel
en als die raak is mogen ze aansluiten aan de rij
aan de overkant van de tafel. Een speler is uit
het spel als hij of zij de bal niet heeft geraakt of

als de bal de tafel niet heeft geraakt. Op het einde, als er niet veel spelers meer overblijven moet
men al snel rond de tafel lopen en dan nog juist slaan ook, zeker niet eenvoudig. De bal wordt
wel iedere keer aangegeven door de trainer zodat die vrij netjes op tafel komt om het kind de
gelegenheid te geven terug te slaan.
De uiteindelijke winnaar van het chinees werd beloond met een prachtige beker. De winnaar
van de 5° klas was Decaluwe Guillaume, van de 4de klas Maudens Pjotr en van de 3de klas Van
Den Noortgaete Mihaly. Vooral deze laatste werd meer dan luidkeels aangemoedigd door zijn
klasgenootjes en gezien de slechte akoestiek in de zaal resulteerde dit echt in een overdonderend
en hels kabaal.
Hopelijk sluiten een paar van deze kinderen aan bij de club.
Ludo en Pol
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AANKONDIGINGEN
VR 		

26/10 		

Familietornooi

Voor jeugd en volwassenen. Zorg dat je erbij bent ! Aanvang om 20 uur. Op het familietornooi brengt een lid een niet-lid mee om samen dubbelspel te spelen. Dat niet-lid kan een
familielid zijn, vandaar familietornooi, maar dat mag ook een vriend, een buur, een kennis
zijn.
Voorwaarde is wel dat dit niet-lid de laatste vijf jaar geen competitie gespeeld heeft. Het
familetornooi is in de eerste plaats een ontspannen gebeuren, waarbij deelnemen echt belangrijker is dan winnen, ook al krijgen de winnaars op het einde van de avond een klein
aandenken.

ZO		

11/11		

Tornooi Aalter

VR		

16/11		

Vriendenontmoeting in het ontmoetingscentrum

ZO		23/12		Ledentornooi
				Inschrijvingen om 8.30 u.
				Ontbijtkoeken worden u aangeboden.
DO		27/12		Schaatsen.
				Verdere info volgt later.
ZO		

13/1		

Nieuwjaarsreceptie Baarlese verenigingen.

-----------------------------------

In naam van de redactie en de ganse club bieden wij Yves onze oprechte
deelneming aan bij het overlijden van zijn moeder.
Veel van onze huidige leden kennen Yves Baetslé misschien niet meer. Yves was
vele jaren lid van de club en zat ook een aantal jaren in het bestuur; in 1997 was hij
zelfs gedurende enkele maanden voorzitter. Momenteel woont hij in China maar als
hij in België vertoeft springt hij toch graag nog eens binnen in de club.
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