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Beste leden,
’t Is weer voorbij, die mooie natte zomer ♪♫
Voorlopig zijn de corona-perikelen weer wat
afgezwakt, maar het blijft toch nog een
beetje opletten en voorzichtig zijn.
Ons ledenaantal is weer een beetje minder,
waardoor er maar nipt 3 ploegen konden
gevormd worden. De jeugd liet het wat
afweten, dus voorlopig geen jeugdploeg in
competitie. Af en toe kan er misschien een
jeugdspeler gevraagd worden om als vierde
man mee te gaan met de laatste ploeg.
Misschien weten jullie het al dat er 3 clubs
verhuisd zijn.
+ TTC Westel speelt nu in het oude lokaal
van TTC Ogeta (wie kent dat nog)
Kalvariebergstraat 78, 2440 Oosterlo
+ Jevota Lanaken heeft een nieuwe stek in
Sporthal Neerharen, Keelhoffstraat 8, 3620
Neerharen – Lanaken
+ Bambi Neeroeteren:speelt , zolang hun
sporthal nog als vaccinatiecentrum dient, tot
nader order in Sporthal F van technische
school St.Jan “Mosa-rt”, Weertersteenweg
135, 3680 Maaseik

Vanwege de gemeentelijke sportdienst
Beste club,
Het voorbije 1,5 corona jaar werd op 2
augustus afgerond zodat we, hopelijk, een
goed en volledig indoor sportseizoen krijgen
in de sporthallen!
Voorlopig moeten we in elk geval geen
speciale corona regels communiceren, enkel
de reeds gekende:
- mondmasker bij verplaatsing in de sporthal,
behalve tijdens het sporten;
- hou afstand als het kan;
- was je handen regelmatig.
Veel sportplezier!
Kim Poelmans
Administratief medewerker
Team Sport
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Alle nieuws ivm onze sport/hobby
lees je op de site van de VTTL.
Vanaf 1 september 2021 is een C0²-meter
verplicht in de speelzaal, alsook in de
kleedkamers. Indoor zijn mondmaskers
verplicht, tenzij U neer zit of effectief aan het
sporten bent, zeker gezien we merken dat er
in veel clubs geen aparte ruimte is voor
toeschouwers, en dat ook de cafetaria
regelmatig bezocht wordt. Hier kiezen we
voor duidelijke regels.
Neerzitten = mondmasker uit.
Rondwandelen = mondmasker aan.
Tafels, balletjes,... moeten niet meer na
iedere set ontsmet worden. Uiteraard raden
we het gebruik van handgel nog steeds aan.
Er zijn geen verdere beperkingen meer.
Deze
regels
gelden
voor
zowel
gevaccineerde
als
niet-gevaccineerde
personen.

Hieronder enkel uittreksels uit de laatste
nieuwsbrief Juli-Augustus 2021 van de
Vlaamse Tafeltennisliga vzw
Beleidsplan 2021-2024
- Klik hier voor een update
beleidsdomein Competitie.

over

het

Covid-19 richtlijnen
Vanaf 1 september 2021 zijn er voor de
sportsector extra versoepelingen vanuit de
Federale Overheid.
Klik hier voor de samenvatting.
Toekenning klassementen
https://www.vttl.be/file/6541/download?token
=cje4hCdv
voor info eind seizoen 2021/2022.
Transfers
Klik hier voor alle informatie omtrent:
- de laatste transferlijst
- de laatste heraansluitingen.
Ethisch Verantwoord Sporten
Klik hier voor het vernieuwd Ethisch charter
en de specifieke gedragscodes voor clubs.
Toegelaten rubbers ITTF
https://www.vttl.be/file/6535/download?token
=wKlyXEvz
Deze is geldig tot eind september 2021.

Info TT Limburg-Kempen
De nieuwe website https://pclktt.be is
online!
De website www.pclk.be/wordpress wordt
vanaf nu NIET meer bijgewerkt!

Er was/wordt er een jarig – HOERA
(juli-okt)

Johan V
Davy R
Jos N
Yorn L
Marco L

12/07 Kaziu D
25/08 Ward M
08/09 Arno V
07/10 Vince L
12/10 Steven G

17/08
06/09
07/10
08/10
25/10

Onze Kat
We vertrokken naar een barbecue bij
vrienden, lieten het nachtlichtje branden,
hingen een handdoek over het kooitje van
de parkiet, lieten onze kat buiten en belden
een taxi. Zodra we buiten kwamen, schoot
de kat terug naar binnen. We wilden haar
niet binnen laten omdat ze het op onze
parkiet heeft gemunt. Mijn vrouw, die in de
taxi zat te wachten, wou niet dat de
bestuurder wist dat het huis verlaten was en
zei: ”Mijn man is nog even naar boven om
mijn moeder een goede nacht te wensen.”
Wat later dook ik ook in de taxi. “Sorry dat
het zo lang duurde”, zei ik. “ Die trut had zich
verstopt onder het bed. Ik heb met een
kapstok moeten porren om haar er onderuit
te krijgen. Dan heb ik haar in een deken
moeten draaien om te voorkomen dat ze mij
zou krabben. Maar ’t is gelukt, ik heb haar
uiteindelijk in de kelder gezwierd. Hopelijk
doet ze haar grote boodschap vannacht
weer niet op de patatten.”
Er viel een oorverdovende stilte in de taxi.
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