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Buxbier-PiKo actie 
 

Op maandag 19 maart sluiten we onze “Buxbier-Piko” actie af. 
We stelden jammerlijk vast dat er momenteel nog niet veel bestellingen 
zijn binnen gekomen. Toch willen we nog eens benadrukken dat het voor 
het bestuur en de vele vrijwilligers een duidelijke erkenning zou zijn als 
onze leden massaal aan familie, vrienden kennissen onze producten aan de 
man willen brengen. 
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 
Na een ruime 14-2 overwinning tegen Rooigem Gent staat 
onze A-ploeg afgetekend 1

e
 en is zo heel goed op weg om 

volgend seizoen opnieuw in 1
e
 nationale te spelen. 

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


 

 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  
 Foto van de maand 

 
 
Andres Vandenheede en Nathan 
De Bosschere winnen op de 
afgelopen provinciale 
kampioenschappen het dubbel bij 
de preminiemen. Proficiat!  

 
 
 
 
 

Start To Pingpong 
Het is belangrijk dat onze club regelmatig een actie onderneemt die 
jongeren de kans biedt om kennis te maken met tafeltennis en met de 
werking van onze club. 
Daarom organiseren we zaterdag 17 maart onze “start to Pingpong”.  
Het zou ons veel plezier doen als u ons helpt om onze “start to PP” bekend 
te maken...  want zonder nieuwe jonge spelers is er weinig toekomst. 
Voor concrete info kan je terecht bij gianni-decock@hotmail.com  

 
                

 

Op zaterdag 31 maart is er het 6e 
tornooi voor mensen met een 

beperking. Start omstreeks 14u in 
onze zaal. Kom eens kijken en 
supporter mee!  

 
 
 
 
 

Voor onze studenten… en hun examens  

Voor een aantal onder jullie staan er de komende weken paasexamens op 
het programma… maar op zaterdag 17 en 24 maart wordt er ook 
competitie gespeeld. Willen jullie aub binnen jullie examenplanning 
hiermee rekening houden. 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:gianni-decock@hotmail.com
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Aansprekingspunt bij grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten,…) is momenteel heel 
actueel. De VTTL vraagt aan alle clubs om in dat verband een 
aansprekingpersoon aan te duiden. Deze persoon zorgt voor de eerste 
“opvang” bij een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap in verband 
met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele 
integriteit. Voor onze club wordt dit Frank Decaluwé 0497/ 38 83 19 
frank.decaluwé@telenet.be 
Indien nodig kan je hem op ieder moment hieromtrent aanspreken. 
Discretie is uiteraard verzekerd. 

 

Hoogdag van onze club op zondag 29 april  
 
Nieuwe formule: TTOC-tornooi “memorial Koen Cuvelier” + 
clubkampioenschap 
Twee wijzigingen  
1  Het TTOC-tornooi is niet meer gekoppeld aan het “eetfestijn” 
2 Een clubkampioenschap waar ieder lid (inclusief recreanten) kan aan 
deelnemen. Er wordt met handicap gewerkt zodat een niet geklasseerde 
dankzij zijn voorgift aan punten toch een stevige vuist kan maken tegen 
een veel hoger gerangschikte speler. 
 
Het TTOC-tornooi is een gratis tornooi voor onze eigen jongeren (-21 jaar) 
en voor mensen met een beperking. De laatste twee jaar kregen onze 
recreanten en ouders (groot-ouders voor de leute) ook een plaatsje in het 
geheel. Er wordt gespeeld in niveaugroepen. Dit betekent dat zelfs onze 
beginnende spelers (onder begeleiding) een tornooitje spelen. Voor de 
jongeren die nog niet aan een wedstrijd toe zijn voorzien we een 
pongonamiddag (een uurtje tafeltennissen met allerlei proefjes) 
Meer uitleg in de volgende nieuwsbrief 
 

 

Recreantentraining 
Op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u30 kan iedereen terecht voor 

een partijtje pingpong. Dit moment richt zich vooral naar de recreatieve 
spelers. Vanaf 20u  zijn onze competitiespelers welkom voor een extra 
training. 
 

 
 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:frank.decaluwé@telenet.be
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 op zaterdag 10 maart er een herdenkingsmis in de kerk van Gullegem 
doorgaat voor Koen Cuvelier. Koen was 37 jaar en jarenlang bestuurslid en 
secretaris van onze club. 
 

 op zondag 11 maart om 10u het Belgisch kampioenschap voor doven 
en slechthorenden in onze sporthal doorgaat. Onze Bart Uzeel is 
ongetwijfeld niet kansloos. 

 onze materiaalmeester zich bijna de haren uit het hoofd rukt 
Marnix heeft de laatste weken meer dan 10 
netposten hersteld… Bedankt daarvoor 
Marnix… Maar hij stelt nu tot zijn 
verbijstering vast dat er opnieuw 3 
netposten beschadigd zijn door ze te hard 
aan te spannen. Wij vragen aan onze 
krachtpatsers om zich wat in te tomen als ze 

de netposten aanspannen. 
 

 de club een zomerstage tussen maandag 27 augustus tot en met 
vrijdag 31 augustus wil organiseren. In een volgende nieuwsbrief zullen jullie 
kunnen lezen hoe we dit zullen  
aanpakken. 
 

 Bryan Van Wynsberge erin geslaagd is op een vrij goedkope manier 14 
nieuwe competitietafels aan te kopen! 

 
 

 We graag alle (kranten)artikels omtrent onze club verzamelen? Vind je 
ergens een bericht over de club, dan kan je deze bezorgen aan Johan 
via johanttc@telenet.be of deponeren in de zwarte brievenbus.  

 

 deze zelfde zwarte brievenbus de verzamelplaats is voor de 
wedstrijdbladen? De bedoeling is dat je ten laatste op de 1e training na 
de wedstrijd het blad daarin deponeert.  

 

 https://ttcgullegem.be/contact/ het adres is waar je ons kan helpen 
om de ledenlijst up-to-date te houden? Via dit formulier kan je ook 
foto’s, filmpjes van trainingen of wedstrijden doorsturen.  

 
 

http://www.ttcgullegem.be/
mailto:johanttc@telenet.be
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Zondag 11 maart  BK voor doven en slechthorenden in de 
sporthal van Gullegem 

Zaterdag 17 maart Start 2 pingpong 
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/


 


