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De maand juni staat in het teken van onze traditionele
Gulden PiKo

Naast het Gulden Spoor bier bieden we traditioneel ook vers

Het zou voor het bestuur en de vele vrijwilligers een duidelijke
erkenning zijn als onze leden massaal aan familie, vrienden en kennissen
onze producten willen verkopen. Als ieder clublid er in slaagt om 6 stuks
aan de man/vrouw te brengen dan halen we zeker ons doel om 1000
producten te verkopen.
Dit jaar kan je opnieuw je bestelling online doorgeven. Surf naar onze
nieuwe site www.ttcgullegem.be
een overzicht van onze kwalitatieve producten. Vul de noodzakelijke
velden en bestelling in en verstuur. Na de bestelling krijg je een
bevestiging. Leden die een papieren formulier wensen kunnen dit aan
Marnix of Frank vragen.
Op zaterdag 24 juni kunnen de bestellingen afgehaald worden aan de
sporthal in Gullegem. Indien gewenst, leveren we de producten ook aan
huis.
Hieronder nogmaals een overzicht van de verschillende producten in
ons gamma en de bijhorende prijzen.

- Vers diepgevroren konijn

- Carillon Pizza
Bolognese
Vegetarisch
Hawaï
Ham-champignon

- Gulden Spoor bier per 6 flesjes

Blond of Dubbel
Triple of Quadruple

Knalprestatie van de maand
Gauthier De Bosschere en Jeffry Vandromme  stijgen dit
seizoen maar liefst 3 klassementen. Proficiat aan beide!
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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: geen mogelijkheid meer
Donderdag: 55+ werking en de avondtraining lopen door t.e.m. 13 juli
Zaterdag: laatste geleide training was op 27 mei

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

Een sfeerbeeld van de diploma-uitreiking op het TTOC-tornooi
memorial Koen Cuvelier van 2013.
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Zomerstage

De zomerstage vindt plaats vanaf maandag 21 augustus tot en met vrijdag
25 augustus en is traditioneel onze eerste echte activiteit van het nieuwe
seizoen. 5 voormiddagen kunnen jongeren hun niveau opkrikken of zich
klaar stomen voor de nieuwe competitie. Iedere dag wordt er getraind van
9u tot 12u onder leiding van onze jeugdtrainers en goede sparringpartners.
Meer info en inschrijven bij Bryan Van Wynsberge, tousyntje@hotmail.com
of 0474/101385.

Wist je dat

We verder zoeken naar helpende handen en mensen die zich geroepen
voelen om de bestuursploeg te versterken? Meer info ontvang je hierover
per post.

We voor het volgende seizoen 3 nieuwe spelers hebben aangetrokken? Het
zijn Robbe Vervaeke, Nino Lamote (terug van weggeweest) en Timur
Nasybullov. We wensen hen van harte welgekomen en hopen dat ze zich
snel thuis zullen voelen.

Ook een aantal spelers onze club verlaten? Dit vooral wegens persoonlijke
redenen. Het zijn Florian Van Acker, Evelien en Kseniya Myrzoyeva, Michel
Waelkens, Jeffry Vandromme en Pieter-Jan Vercruysse.

We het nieuwe seizoen willen starten met nieuwe competitietruitjes?

Je een attest kan krijgen inzake uitgaven voor de opvang van kinderen
jonger dan 12 jaar  als je zoon of dochter heeft deelgenomen aan een kerst-
of zomerstage. Je kan hiervoor terecht bij Frank, frank.decaluwe@telenet.be

Onze vernieuwe website www.ttcgullegem.be een echt pareltje is?

Kalender

Zaterdag 24 juni Levering Gulden PiKo-actie
Dinsdag 1 augustus Eerste vrije training seizoen 17- 18
21-25 augustus Zomerstage


