
TTC Jong Gullegem Lokaal: Sporthal Gullegem Peperstraat te 8560 Gullegem
Rekeningnr. BE14 4641 1226 1183

Voorzitter: Frank Decaluwé Westakker 91, 8560 Gullegem
Tel: 0497/38.83.19 e-mail: frank.decaluwe@telenet.be

Secretaris: Jonas Vromant E Hullebroecklaan 69, 8501 Heule
Tel: 0472/46.12.33 e-mail: jonas.vromant@gmail.com

www.ttcgullegem.be

Memorial Koen Cuvelier + eindeseizoensfeest

Uiteraard staat zaterdag 22 april al in uw agenda want dan staat ons TTOC-
tornooi (memorial Koen Cuvelier) en familiefeest op het programma.

Het TTOC-tornooi is in de eerste plaats een tornooi voor onze eigen
jongeren (-21 jaar) en voor mensen met een beperking. De laatste twee jaar
kregen onze recreanten en ouders (“groot-ouders voor de leute”) ook een
plaatsje in het geheel. Er wordt gespeeld in niveaugroepen. Dit betekent dat
zelfs onze beginnende spelers (onder begeleiding) een tornooitje spelen.
Voor de jongeren die nog niet aan een wedstrijd toe zijn voorzien we een
pongonamiddag (een uurtje tafeltennissen met allerlei proefjes)

Het familiefeest (ons tweede deel van onze tafeltennishoogdag) start rond
17u30 met de prijsuitreiking in de Cerf. Daarna bieden we jullie
welkomstdrankje aan en kan je genieten van een heerlijke BBQ. Na de
maaltijd spelen we een gezellige bingo en worden verdienstelijke leden en
eventuele kampioenenploegen gehuldigd.

Kortom een feestdag dat je zeker niet mag missen. Voor die dag zoeken we
nog tombolaprijzen, groot en klein. Denk je enkele geschikte prijzen te
kunnen schenken? Aarzel niet Diderik te contacteren via
diderik.delabie@skynet.be

Afscheid nemen van een clubicoon

Heel waarschijnlijk speelt Eric Bauwens, onze frontman van de A-ploeg, op
zaterdag 25 maart thuis zijn laatste
competitiewedstrijd. Ondanks het feit dat Eric 200
km van Gullegem woonde, speelde hij iedere keer
zijn wedstrijd of kwam hij onze jonge spelers
training geven. Daarnaast is het ook iemand die
onze jongeren en onze club heel wat raad en
ondersteuning gaf. Het zou daarom heel leuk zijn
dat we met zoveel mogelijk leden op zijn laatste
wedstrijd aanwezig kunnen zijn.

N i e u w s b r i e f  m a a r t  2 0 1 7

Knalprestaties van de maand:
Kseniya Myrzoyeva won brons op het BK meisjes preminiemen. Proficiat!
Florian Van Acker won de gouden medaille in Lignano Sabbiadorro Spiaggia. Proficiat
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Wie herkent hier 3
bekende gezichten
op het podium van
de Vlaamse
kampioenschappen
heren C van 15 jaar
geleden?

Op zaterdag 4 maart is er het
5e tornooi voor mensen met

een beperking.
Start omstreeks 14u in onze
zaal. Kom eens kijken en
supporter mee!

Voor onze studenten… en
hun examens

Voor een aantal onder jullie staan er de komende weken paasexamens op
het programma… maar op zaterdag 18 en 25 maart wordt er ook
competitie gespeeld. Voor Arne, onze competitieplanner, is het zeker niet
aangenaam om dan veel berichtjes of mails te krijgen met de mededeling
dat je niet kan spelen. Willen jullie a.u.b. binnen jullie examenplanning
hiermee rekening houden.

We zijn op zoek naar…

Leden die op een of ander feest, tornooi of ander evenement foto’s of
filmpjes hebben gemaakt. Het zou leuk zijn om die naar Johan
johanttc@telenet.be of Chris chris.van.biervliet@telenet.be te sturen. We
willen ze een plaats geven in onze fotogalerij van onze website.
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Recreantentraining

Op dinsdagavond tussen 18u45 en 20u30 kan iedereen terecht voor een
partijtje pingpong. Dit moment richt zich vooral naar de recreatieve spelers.
Vanaf 20u30 zijn onze competitiespelers welkom voor een extra training.

Zomerstage

  Voor de mensen die reeds hun zomervakantie wensen te plannen: vanaf
  maandag 21 augustus tot en met vrijdag 25 augustus (iedere voormiddag
  vanaf 9u tot en met 12u) zal onze zomerstage plaatsvinden.

Rijksregisternummer
Verschillende verzekeringskantoren en binnenkort ook de VTTL vragen

ons om het rijksregisternummer van de leden door te geven. Het is het
nummer op de ommezijde van je paspoort en begint met jouw omgekeerde
geboortedatum. Penningmeester Marnix ontvangt graag deze nummers op
marnix.wostijn@telenet.be en johanttc@telenet.be

Herdenkingsmis voor Koen
Acht jaar geleden overleed Koen Cuvelier, jarenlang

bestuurslid en secretaris van onze club. Koen was 37 jaar. Op
zaterdag 11 maart om 17u30 is er een herdenkingsmis voor
Koen in de kerk van Gullegem.

Tornooi te Geel
Al meerdere keren nemen enkele G-spelers uit Geel deel aan ons tornooi
voor mensen met een beperking. De club van Geel organiseert zelf een
dubbeltornooi voor iedereen op zaterdag 2 april 2017. Tornooi start om
9u30. Meer info kan je vinden op http://www.geelsettc.be/

Kalender

Zaterdag 4 maart 5e tornooi voor m.m.b.
Zondag 5 maart Jeugdliga 3e fase


