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Dankjewel aan alle leden en sympathisanten die aanwezig waren op het 
eindeseizoensfeest. Het was een mooie afsluiter van het seizoen. 

Volgende leden vielen er in de prijzen: 
Clublid van het jaar: Chris Van Biervliet 
Fairplay: Arne Vanhaerents 
Sportieve vooruitgang: Gauthier De Bosschere 
 
 

Frank geeft de fakkel 
door als voorzitter 
Diezelfde avond meldde 
onze voorzitter Frank 
Decaluwé dat hij de functie 
van voorzitter volgend 
seizoen niet langer wenst 
op te nemen. Frank is sinds 
mensenheugenis 
aangesloten bij onze club 
en was er bij toen we onze 
eerste titel mochten vieren. 
Na 31 jaar voorzitterschap, 
tientallen activiteiten, 
honderden vergaderingen 
en duizenden andere kleine 
en grote zaken voor en 
achter de schermen zal hij 
het wat rustiger aan doen. 
Frank blijft uiteraard nog 
onze club ondersteunen 
waar nodig.  
Langs deze weg willen wij Frank bedanken voor zijn enorme inzet om onze 
club te maken zoals die nu bestaat.  
 
 
 
 
 

Knalprestatie van de maand 
De nieuwe website van onze club is een echt pareltje. Onze 
sponsor Lenez.be (Rien Lenez, speler bij Locomotief) 
creëerde onze webstek op www.ttcgullegem.be  
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Een overzicht van de trainingsmomenten tot het einde van het seizoen: 

 Dinsdag: recreantenwerking vrij spelen t.e.m. dinsdag 4 juli  

 Woensdag: vrij spelen tot 24 mei.  Voor personen met beperking: 
laatste geleide training op 24 mei  

 Donderdag: 55+ werking en de avondtraining loopt door t.e.m. 13 juli.   

 Zaterdag: laatste geleide training op 27 mei. Op 20 mei geen training 
wegens Kokopelli-festival.    

 
Competitie volgend seizoen 

 
Wens je volgend jaar geen competitie meer te spelen, dan kan je dit 
melden aan Frank (0497/388319) of Arne Sturm (0476/615694). 
Recreanten of spelers van de zaterdagmorgen die willen starten met 
competitie, kunnen bij Frank terecht. 

 
 
 
 

Foto van de maand 
   

Op zaterdag 20 mei vanaf 13u is er opnieuw een 4-tafeltornooi. Voor 
info en inschrijvingen kan je terecht bij Bryan: 
touseyntje@hotmail.com  
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www.ttcgullegem.be 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. 
 
  

Kalender 
 

Zaterdag 24 juni Gulden PiKo-actie 
21-25 augustus Zomerstage 
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