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Nieuwe voorzitter: Lowie volgt Frank op 
 
Op een zomerse, snikhete en memorabele zaterdag in juni kwam het 
bestuur samen om de nieuwe bestuurswerking verder te concretiseren. 
Lowie D’hulst (voorzitter), Diderik Delabie (vice-voorzitter) en Jonas 
Vromant (secretaris) verzorgen vanaf komend seizoen de algemene leiding. 
Drie mannen die de plaats van één man invullen, u kunt zich voorstellen wat 
Frank Decaluwé voor onze club betekende de laatste 31 jaar… en nog zal 
betekenen de komende 31 jaar!  
Verder werd iedere cel toegewezen aan een eindverantwoordelijke.  
We doen ons uiterste best om volgend seizoen even vlot te laten verlopen 
als het voorbije. Indien er toch ergens iets spaak zou lopen, weet dat we 
iedere vorm van hulp bij het uitvoeren van de taken doorheen het seizoen 
hard appreciëren. Contacteer gerust iemand van de nieuwe triarchie!   
 

 
Resterende trainingsmomenten 

 
Dinsdag 4 en donderdag 6 juli. Daarna is er een korte break.  

 
Wanneer kunnen we opnieuw trainen? 

 
Op dinsdag 1 augustus vanaf 19u kan er opnieuw vrij getraind worden. 
Ook donderdag 3, dinsdag 8 en donderdag 10 augustus kan dit tijdens 
dezelfde uren.   

 
Zomerstage 

 
Even traditioneel is er bij het begin van een nieuw seizoen de zomerstage. 
Van maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus kan je er in de 
voormiddag terecht voor een doorgedreven training als voorbereiding voor 
het nieuwe seizoen onder leiding van ervaren trainers.  
Tussen 9u en 12u wordt er in niveaugroepen stevig getraind in onze 
vertrouwde zaal. Jouw klassement of je ervaring in competitie is dus van 
geen belang, je motivatie des te meer! Deelnemen kost € 60. Meer info en 
inschrijvingen bij Bryan Van Wynsberge,  touseyntje@hotmail.com of 
0474/10 13 85. 

Knalprestatie van de maand 
Met 38 verkochte konijnen, pizza’s en bier was de familie 

Compernolle – Ducolombier de topper van de Gulden 

Piko-actie, gevolgd door Kenneth Noyelle die 25 konijnen 

aan de man/vrouw kon brengen. Proficiat en bedankt! 
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Foto van de maand 

   

Welk bestuurslid is hier aan het zweten 15 jaar geleden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gulden Piko actie 

 
Op zaterdag 24 juni was er de Gulden PiKo-actie. Er werden tot nu toe 502 
producten verkocht. Dit is beduidend minder dan ons voorop gesteld doel om 
800 stuks te verkopen, wat jammer is… .  
Niettemin van harte bedankt aan alle personen die meewerkten!  
Door een misverstand zijn momenteel nog 8 pakketten triple en 5 quadruple 
Gulden spoor te koop. Naast een vijftal pizza’s kunnen we ook nog enkele 
konijntjes te koop aanbieden. 
Je kan hiervoor terecht bij marnix.wostijn@telenet.be  0477 24 53 38 
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Lidgeld 

 
Door het dalend aantal sponsors en de tegenvallende acties zijn we verplicht 
om het lidgeld te verhogen willen we als club dezelfde service aanbieden. 
Competitiespelers betalen nu €150, een tweede competitielid van eenzelfde 
gezin €135. Recreanten betalen € 85, een tweede lid van eenzelfde gezin € 
75.  
Wij dringen er op aan dit op tijd te vereffenen aub! Betalen kan met 
vermelding “lidgeld voornaam + naam” op rekeningnummer BE14 4641 1226 
1183.  
Leden die omwille van bepaalde omstandigheden het lidgeld niet tijdig 
kunnen betalen, kunnen contact opnemen met Marnix Wostijn of Frank 
Decaluwé om samen naar een oplossing te zoeken. Discretie is verzekerd. 
 
 

 

Tornooien 

Om je optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen kan je 
deelnemen aan enkele interessante tornooien: 

 4-6  augustus Gouden Palet Sportline Torhout 

 11-15 augustus      TTC Oostende 

 25-27 augustus     TTC Wenduine 

 25-27 augustus      TTC Wielsbeke 

 1-3 september       TTC Ingelmunster 
Voor meer info kan je terecht bij Bryan Van Wynsberge, 0474/101385 
of touseyntje@hotmail.com 
 

Algemene ledenvergadering 
Op donderdag 31 augustus (19u30)  staat onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op het programma. Je krijgt er alle info over het 
nieuwe seizoen en je kan je vragen kwijt aan je trainer of een 
bestuurslid. De infoboekjes worden uitgedeeld, nieuwe spelers worden 
voorgesteld, er wordt een groepsfoto genomen, ook hopen we om de 
nieuwe trainingspakken te verdelen… en niemand wil toch een 
traktaat van de club missen? 
We verwachten dat iedereen aanwezigheid zal zijn: B-speler of NG-
speler, recreant, jonge snaak, ouders … kortom iedereen!  
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www.ttcgullegem.be Wist je dat… 
 
 
We op zoek zijn naar foto’s, filmpjes… van clubevenementen? Als je 
beeldmateriaal zou hebben, stuur dit zeker door naar Johan Viaene via 
johanttc@telenet.be 
 
Lowieke, het zoontje van één van onze toptafeltennissers thuis kwam met 
een slechts rapport. “Papa,” zegt Lowieke, “ik heb heel goed nieuws… mijn 
contract met het zesde leerjaar is met een jaar verlengd”. 
 
 

Kalender 
 

Dinsdag 1 augustus Eerste vrije training seizoen ’17-‘18 

21-25 augustus Zomerstage 
 
 
 
 

Nieuwe supersponsor 
Als clubbestuur zijn we heel tevreden om jullie een nieuwe supersponsor 
voor te stellen, namelijk brouwerij biermaekers,  brouwer van de BUX 
bieren. 
Op onze algemene vergadering van donderdag 31 augustus zullen we  
samen met  Dieter Van Biervliet, zaakvoerder van de brouwerij,  met 
plezier zijn bier voorstellen. 
De Bux bieren zijn nu al te proeven in de cafetaria van de sporthal…  
Zeker een aanrader 
 
 
 
 

Historie Moorsele’s Bukske 
 
 
 

In 1998 werd het Moorsele’s 
Bukske voor het eerst 
gebrouwen ter gelegenheid van 
het 20 jarig bestaan van de 
Moorseelse schapenvereniging. 

Het idee om het Bukske een tweede leven te geven ontstond begin 2014. 
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recept.  
Met trots kunnen we vermelden dat de erkenning , van 100% West – 
Vlaams streekproduct en Belgisch hoppelabel , ook op het bieretiket staat.  
Na talrijke degustaties en bierfestivals kregen we meer en meer vraag naar 
andere biersoorten en ook de naam van ons bier werd een missie op zich. 
Hoe verder weg , hoe dieper in het land en over de Belgische grens, hoe 
moeilijker de uitspraak… 
Voor onze  naam wilden we werken rond Bukske en kozen we voor het 
universeel klinkende Bux. 
We bieden nu 5 artisanale  soorten aan: Bux Blond 6,5°, Bux Gold 6,5°, Bux 
Bruin 7,5°, Bux Tripel 8,5° en ons Moorsele’s Bukske 6,5° 
Door onze namen Van Biervliet en Raymaekers te combineren zijn we op 
Brouwerij Biermaekers uitgekomen. 
Om het reilen en het zeilen van het Bux bier te volgen kan je terecht op 
onze facebookpagina of website. 
 
Met vriendelijke groeten  
Brouwerij Biermaekers 

 



 


