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Winterstop: geleide trainingen 
 
Dinsdag: Recreanten en personen met een beperking kunnen verder  
    komen spelen. 
Woensdag: Laatste geleide training op 20 december. We starten opnieuw 

op 10 januari. 
Donderdag: Laatste geleide training op 21 december. We herbeginnen op  

11 januari. 
Zaterdag: laatste geleide training op 16 december. Op 13 januari 

beginnen we opnieuw. 
 

Op woensdag en donderdag kan men verder blijven spelen tijdens de 
normale trainingsuren. 
 

West-Vlaamse kampioenschappen 
Eén van de hoogtepunten van het seizoen. Voor iedere leeftijdsreeks, 

voor ieder klassement, zowel enkel- als dubbelreeksen. Dit vindt plaats op 
zaterdag 6 en zondag 7 januari 2018 in sporthal Schiervelde te Roeselare. 
Een echte aanrader! Inschrijven kan bij Bryan Van Wynsberge, 
touseyntje@hotmail.com of 0474/101385.  
 
 Foto van de maand 
 
Ook tijdens de 
kerststage in het 
jaar 2000 gingen we 
reeds fitnessen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knalprestatie van de maand 
Onze A-ploeg staat 1

e
 in de rangschikking, met nog één 

speeldag te gaan in de heenronde. 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:touseyntje@hotmail.com


 

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

 Voorzitter: Lowie D’hulst Wolvenstraat 8, 8500 Kortrijk 
Tel: 0484/77.76.76 e-mail: lowiedhulst@telenet.be 

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

 

www.ttcgullegem.be Kerststage + tafeltenniskamp 

De kerststage vindt plaats van dinsdag 26 t.e.m. donderdag 28 december.  
Nieuw: we bieden een volledig dagprogramma aan: 

 Van 9u tot 9u30 is er opvang voorzien 

 9u30 tot 12u: tafeltennis 

 13u30 tot 16 u: extra activiteit 
Dinsdag: biljarten in Mambo 
Woensdag:  zwemmen in Heule 
Donderdag: middagmaal frietjes (bij De Vlasser) daarna fitness in fit4fun 

  Iedere dag opvang tussen 16u en 16u30 

  De kerststage is bedoeld voor competitiespelers en andere 
jeugdspelers die lid zijn van onze club. 

 De spelers zorgen zelf voor een middagmaal (behalve op donderdag) 
De prijs bedraagt € 80. Dit bedrag kan je over schrijven op de 
clubrekening reknr : BE14 4641 1226 1183 met vermelding 
Kerststage + naam 

 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 
killypongwvl@outlook.com , mailadres van Bryan Van Wynsberge. 

 
 
 

Gullegems OntmoetingsFeest (GOF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Een avond vol gezelligheid *** met de kerstboomverbranding 
 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:killypongwvl@outlook.com
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www.ttcgullegem.be Een avondje keuvelen met vrienden, kennis maken met andere 
verenigingen, genieten met buren en familie tussen gezellige standjes vol 
lekkernijen. Proeven van de winterse sfeer bij het warme vuur van 
sprokkelende kerstbomen. 
Onze tafeltennisclub zal dankzij de familie Desmedt er met veel plezier 
ook bij zijn. 
 
Wanneer : zaterdag 13 januari 2018 – vanaf 18u  start het GOF op het 
Kerkplein Gullegem met kerstboomverbranding 
 
Kom en geniet aan de stand van Tafeltennis Gullegem van  
- een lekker Gulden Spoor biertje,  
- onze XXL popcorn puntzakken of  
- een heerlijke warme Luikse suikerwafel. 

 
Bovendien trakteert tafeltennis Gullegem ieder lid op een Nieuwjaarsdrink. 
Via uw vaste trainer ontvangt u begin januari een consumptiebonnetje 
aangeboden door TT Gullegem. De avond zelf ontvangt u (tussen 18:00-
21:30) ook aan de ingang een bonnetje. 

 
Er staan een 20-tal standjes waar alle lekkers te vinden is. 
 
 

Gezocht  
 
Op de kaarting is een lege bak BUXbier spoorloos verdwenen. Als iemand 
deze bak zou hebben, dan zou onze penningmeester Marnix heel tevreden 
zijn deze terug te hebben! 

 
 

 Niet betaalde rekeningen en lidgelden 
Marnix, onze penningmeester, vraagt om dringend het nog niet 
betaalde lidgeld en/of andere rekeningen te betalen door storting op 
rekening nr. BE14 4641 1226 1183 van onze club. Alvast bedankt! 
 

                
Competitie en examens 
                  Op zaterdag 9 december is er de laatste competitiematch van de 
heenronde. Wil je hiermee rekening houden bij je planning. Kijk na op je 
blad of je die dag moet spelen. Je kan gerust onderling wisselen maar 
breng Arne, Dylan of Gianni TIJDIG op de hoogte en wacht niet tot de 
speeldag zelf.  
 

http://www.ttcgullegem.be/
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www.ttcgullegem.be                
Dinsdagtraining, 20u-21u30 
Nogmaals een dringende oproep om gebruik te maken van de extra kans 
om te trainen. Vooral bedoeld voor spelers van A- tot en met H-ploeg, 
maar anderen zijn ook welkom! 

 
 

. 
Nieuwjaarsdrink  

 
Sinds vorig jaar organiseren we geen kerst- of nieuwjaarsfeest meer 
maar nodigen we iedereen van harte uit op een nieuwjaarsdrink die 
doorgaat op zondag 14 december vanaf 11u in het zaaltje naast de 
cafetaria. 

 
 

 
Wist je dat… 

 
 het TTOC-tornooi “memorial Koen Cuvelier” (een eigen tornooi voor onze 

jeugdspelers) niet op zaterdag 28 april plaatsvindt maar een dag later op 
zondag 29 april 

 we op zoek blijven naar medewerkers die het familiefeest van 4 mei willen 
helpen voor te bereiden 

 de PI-Ko-bux actie niet op eind juni plaatsvindt maar verschoven werd naar de 
maand maart… meer daarover in onze volgende nieuwsbrief. 

 je ook berichten kan doorsturen die dan in de nieuwsbrief kunnen opgenomen 
worden. 

 
 

 
 

Kalender 
 

Zaterdag 9 december Laatste wedstrijd van de heenronde 

Zat 6 – Zon 7 januari ‘18 Provinciale kampioenschappen 
Zaterdag 13 januari 2018 Gullegems OntmoetingsFeest 
Zondag 14 januari 2018 NIeuwjaarsdrink 

 
 

Bedankt dat u de nieuwsbrief hebt gelezen! 

http://www.ttcgullegem.be/


 




