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N i e u w s b r i e f  o k t o b e r  2 0 1 6

In het weekend van 11-12-13 november is er onze jaarlijkse kaarting in
de jongensschool, Poststraat 20 te Gullegem. Op vrijdagavond starten we
omstreeks 18u30, zaterdagavond om 18u, zondagmorgen om 9u30 en
zondagavond om 17u.
NIEUW => aperitiefmoment op zondagmorgen vanaf 9u30.
Prijzen voor de kaarting: verschillende bieren van onze sponsor

Heel het weekend lang zijn er ook croque-monsieurs te verkrijgen!

Ieder lid ontvangt een pakje met 20 kaarten

kaarten. Laten we proberen om het aantal van vorig jaar te overtreffen.

Foto van de maand

Wie herkent
alle mensen op
deze foto? Een
echte
pingpongspeler
herkent
minstens de
persoon
helemaal
rechts..

Knalprestatie van de maand
Florian Van Acker behaalt goud op de Paralympische
Spelen in Rio De Janeiro, in de categorie klasse 11, heren
enkel. Carlo Agnello coacht Laurens Devos naar de gouden
medaille in de categorie klasse 9, heren enkel.
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Word onze nieuwe recreant!

Misschien heeft je pa of ma of een tante of opa... wel zin om een balletje
te slaan. Iedere dinsdag tussen 18u45 en 20u(30) kan men gerust
langskomen.
Geert Vanhove (jarenlang dé speler van West Vlaanderen) zal iedereen
met plezier verwelkomen. Als begeleider wil Geert raad geven hoe je als
recreant nog beter kan worden.

Als bestuur hebben we keihard ons best gedaan om een extra
trainingsmoment te creëren voor de H ploeg t.e.m de A ploeg
Nu stellen we vast dat er op dinsdagavond van 20u tot 21u30 amper
spelers aanwezig zijn om te trainen. Maak a.u.b. gebruik van die
mogelijkheid, anders zal de sportdienst volgend seizoen die uren
ongetwijfeld aan een andere club toewijzen.

We zijn op zoek naar een speler, ouders of sympathisanten die zich
willen engageren in de werkgroep familiefeest  Deze werkgroep zet
zich in om het familiefeest van 22 april voor te bereiden.
Geïnteresseerden kunnen terecht bij Diderik Delabie,  0472/285562
of diderik.delabie@skynet.be

Paralympische Spelen

Carlo Agnello, speler in onze B-ploeg, was de coach van Laurens Devos
die als 16-jarig toptalent goud pakte op de Paralympische Spelen in Rio.
En wie het verhaal van onze gouden Florian gemist heeft in de krant, op
de radio, op internet of op televisie, leefde waarschijnlijk op Mars. Onze
felicitaties aan iedereen die meewerkte aan deze successen.

Op 17 september organis art 2
Het werd een groot succes want we konden liefst 23 nieuwe spelers

verwelkomen. Gianni, Arne V , Anthony D zullen hun handen vol hebben
om al die jongeren een goede opleiding te bezorgen.
Ongetwijfeld zal een Gouden Florian in dit succes meegespeeld hebben.

Kerststage
De kerststage vindt plaats van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 december,
telkens vanaf 9 u tot 12 u. Inschrijven kan al bij Adelien,
adeliendaels@hotmail.com   Gedetailleerde info volgt in de volgende
nieuwsbrief.
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We zijn op zoek naar

- een diepvries. Wie ons hieraan kan helpen kan terecht bij Frank
Decaluwé.

- een traiteurzaak die de maaltijd (kip/hesp aan het spit) kan
verzorgen. Je kan hiervoor terecht bij Marnix Wostijn 056/ 42 26 45
of 0477/ 24 53 38, marnix.wostijn@telenet.be

- nieuwe bevelen dan kan je
hiervoor terecht bij  75, 0495/16 42 75,
geert.marijsse@telenet.be

Wist je dat

we dankzij de bemiddeling van Bryan twee gloednieuwe tafels hebben
gekregen? Daarnaast kregen van onze sponsor Joola nieuwe
scheidsrechtertaf
dragen.

Kalender

Zondag 16 oktober Provinciaal criterium leeftijd
Zondag 30 oktober Provinciaal criterium klassementen
11-13 november Streekbierenkaarting


