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Buxbier-PiKo actie 
 

Dit jaar vervroegen we onze traditionele seizoensactie: ”Bux-bier PiKo” 
naar de maanden februari – maart. Zo hopen we om onze leden beter te 
kunnen aanmoedigen om van deze actie een succes te maken. 
Naast “Buxbier” bieden we traditioneel ook vers diepgevroren konijn en 4 
soorten Carillon pizza’s aan. 
Het zou voor het bestuur en de vele vrijwilligers een duidelijke erkenning 
zijn als onze leden massaal aan familie, vrienden en kennissen onze 
producten aan de man willen brengen. 
Doel = 1000 producten te verkopen 

 
Dit jaar kan je opnieuw je bestelling online doorgeven. Surf naar onze 
nieuwe site www.ttcgullegem.be Klik op “Buxbier - Pi-Ko” actie. Je krijgt 
een overzicht van onze kwalitatieve producten. 
Vul de noodzakelijke velden en je bestelling in en verstuur.  Na elke 
bestelling krijg je een bevestiging. Of probeer het via dit Google-formulier  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOh9PFlFwZsN5elh6UlcQg54
Hn_fdz2wrdIlEwymFCrU4ixA/viewform 
Leden die een papieren versie wensen kunnen er één krijgen bij Marnix. 
Op zaterdag 24 maart kunnen al 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: 
- Vers diepgevroren konijn  => €10 per portie 
- Carillon Pizza    => €8 per stuk 

Keuze uit bolognese, vegetarisch, hawai of ham-champignon  
 

- Bux -bier per 6 flesjes  => €10 
Keuze uit blond, dubbel (bruin bier), triple of amber 

 
 
 
 
 

Knalprestatie van de maand 
Op de West-Vlaamse kampioenschappen wonnen 
Andres Vandenheede, Felix Cuvelier en Bo Verbrugghe 
goud in het enkelspel. Proficiat! 

http://www.ttcgullegem.be/
http://www.ttcgullegem.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOh9PFlFwZsN5elh6UlcQg54Hn_fdz2wrdIlEwymFCrU4ixA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOh9PFlFwZsN5elh6UlcQg54Hn_fdz2wrdIlEwymFCrU4ixA/viewform
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www.ttcgullegem.be  Foto van de maand 

 
12 jaar geleden werden 
er ook provinciale 
kampioenschappen 
gehouden. Voorzitter 
Lowie D’hulst won samen 
met Dennis De Coninck 
goud, zilver was er voor 
Joren De Mets en Korneel 
Soens.  
 

 
 
 
 
 

 Niet betaalde rekeningen en lidgelden 
Het is niet leuk om te vermelden, maar momenteel staan nog 22 leden 

met een openstaande rekening. Daarom vraagt Marnix, onze 
penningmeester, met aandrang het nog nieit betaalde lidgeld en/of andere 
rekeningen te betalen door storting op rekeningnummer van TTC Jong 
Gullegem. Bedankt op voorhand. 

                
 

Wist je dat… 
 

 Karel en Bram Desmet samen met Sam Houzet er opnieuw in 
slaagden om op de kerstboomverbranding (zaterdag 14 januari)  
meer dan 140 grote popcornzakken en andere lekkere dingen te 
verkopen. Van harte bedankt voor jullie inspanning!! 

 
 Bryan Van Wynsberge dit jaar op de nieuwjaarsdrink het gouden 

pingpongballetje in ontvangst mocht nemen. Proficiat! 
 

 we 11 gouden medailles op de provinciale kampioenschappen 
verzamelden? Daarnaast behaalden we ook 9 zilveren en 12 bronzen 
medailles. In het totaal behaalden we 32 medailles m.a.w. een prima 
resultaat maar toch 19 medailles minder dan vorig jaar… 

 
 de werkgroep die het eindeseizoensfeest van zondag 29 april 

voorbereidt, op zoek is naar waardevolle tombolaprijzen. Indien je 

http://www.ttcgullegem.be/
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www.ttcgullegem.be kan helpen, kun je iets laten weten via diderik.delabie@skynet.be. 
Ook nieuwe medewerkers zijn van harte welkom.  

  

  je je geliefde kan verrassen met een heerlijk Valentijnsontbijt? Dit is 
een actie van de basketbalclub Gullegem. Je kan kiezen tussen 
kinderontbijt (€6)  – volwassenenontbijt (€10) en luxe-ontbijt (€15 
voor 1 p, €25 voor 2 personen). Je kan tot ten laatste 5 februari 
inschrijven bij Greta Vannieuwenhuyse greta.vnh@telenet.be. De 
bestelling wordt op zondag 11 februari thuis bezorgd. 

 
 

 
Kalender 

 

Zondag 11 maart  BK voor doven en slechthorenden in de 
sporthal van Gullegem 

Zaterdag 24 maart Verdeling BuxBier – PiKo actie 
Zaterdag 31 maart Tornooi voor mensen met beperking 
Zondag 29 april TTOCtornooi memorial Koen Cuvelier 

 
 

Proficiat! U heeft het einde van de nieuwsbrief bereikt. 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:greta.vnh@telenet.be


 


