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Een gezond en gelukkig 2018 gewenst aan al onze leden, hun familie 
en vrienden!  

 
Op zondag 14 januari worden alle leden om 
11u uitgenodigd op een gezellige 

nieuwjaarsdrink. Dit vindt plaats in het zaaltje 
naast de cafetaria. Die voormiddag wordt het 
gouden pingpongballetje uitgereikt en worden een 
aantal clubnieuwsjes uitgewisseld. 
 
 
 

Wanneer starten de geleide trainingen opnieuw?   
Alle geleide trainingen starten opnieuw in de week van 8 januari. De 

recreanten en personen met een beperking kunnen op dinsdag verder 
komen trainen. De woensdagtrainingen, ook deze vanaf 17u met Adelien, 
starten op 12 januari. Op 13 januari kan er ook op donderdag getraind 
worden en ook de zaterdagtraining hervat op 15 januari.  
 

West-Vlaamse kampioenschappen 
Voor veel spelers één van de hoogtepunten van het seizoen, maar ook 
recreanten kunnen deelnemen! Een overzicht van alle reeksen vind je via 
deze link: https://www.wvl.vttl.be/wp-content/uploads/2017/09/17-
18_affiche_prov_kamp.pdf 
Alle inschrijvingen moeten zeker binnen zijn ten laatste op zondag 31 
december. Je kan online inschrijven of bij Bryan, via 
touseyntje@hotmail.com   
Tip: zoek een dubbelpartner van ongeveer dezelfde leeftijd of hetzelfde 
klassement. Dubbel spelen is erg leuk en is op deze provinciale 
kampioenschappen meestal de kortste weg om een medaille te behalen. 
 

Kaarting 
De kaarting heeft tussen de €2600 en €2700 opgebracht. We willen alle 

leden en sympathisanten van harte bedanken die een bijdrage geleverd 
hebben om dit schitterend resultaat te behalen. 
 
 
 

Knalprestatie van de maand 
Zowel onze A-ploeg, F-ploeg als L-ploeg staan 1

e
 in 

de rangschikking na de heenronde. Kunnen we straks 
3 titels vieren? 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:touseyntje@hotmail.com
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Er staan een heleboel spelers te 
popelen voor de West-Vlaamse 
kampioenschappen, één van de 
sportieve hoogtepunten van het 
jaar. Jij toch ook? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gullegems OntmoetingsFeest (GOF) 
 

Onze tafeltennisclub zal dankzij de familie Desmedt met veel plezier 
aanwezig zijn op het Gullegem OntmoetingsFeest.  
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. 
 

 
 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! 
 

                
De terugronde van de competitie begint op zaterdag 13 januari. We 
verwachten dat de spelers die niet kunnen spelen, dit laten weten aan 

Lieven Deschamps (ploegen A-G) lieven.deschamps@telenet.be of  
arne.sturm@skynet.be  (ploegen H-R) .  De speelschema’s voor de lagere 
ploegen worden binnenkort doorgestuurd.  

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:lieven.deschamps@telenet.be
mailto:arne.sturm@skynet.be
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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! 

 
Herstellingswerken 

Vorige week werd de kapotte ruit hersteld. Ook de minder goede lampen 
van de nevenzaal en in het zaaltje naast de cafetaria werden vervangen. 
 

Flatscreen in de cafetaria 
We willen bij deze Johan bedanken voor de prachtige presentaties van 

de rangschikkingen en publiciteit die op de flatscreen in de cafetaria te zien 
zijn. 
 

Huldiging van sportlaureaten door gemeente Wevelgem 
Op vrijdagavond 19 januari worden onze kampioenen van het voorbije 

seizoen gehuldigd op de sportreceptie van het gemeentebestuur van 
Wevelgem. De laureaten worden verwacht in trainingspak aanwezig te zijn. 
 

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 

 
 

 
 

Kalender 
 

Zat 6 – Zon 7 januari ‘18 Provinciale kampioenschappen 

Zaterdag 13 januari 2018 Start terugronde competitie 
Zaterdag 13 januari 2018 Gullegems OntmoetingsFeest 
Zondag 14 januari 2018 NIeuwjaarsdrink 

 
 

Proficiat! U heeft het einde van de nieuwsbrief bereikt. 

http://www.ttcgullegem.be/


 


