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Knalprestatie van de maand
e
Florian Van Acker werd voor de 1 keer
wereldkampioen in de reeks heren klasse 11. Een
dikke proficiat!

Kaarting
In het weekend van 9-10-11 november is er onze jaarlijkse kaarting in
de jongensschool, Poststraat 20 te Gullegem. Op vrijdagavond starten we
omstreeks 18u30, zaterdagavond om 18u, zondagmorgen om 9u30 en
zondagavond om 17u.
Aperitiefmoment op zondagmorgen vanaf 9u30.
Prijzen voor de kaarting: verschillende bieren van onze sponsor
“Bux bier”
Heel het weekend lang zijn er ook croque-monsieurs te verkrijgen!
=> LET OP: NA de kaarting kan je in ruil voor kaarten GEEN bier meer krijgen <=
Verkoop van kaarten
Uiteraard heb je al jouw pakje van 20 kaarten verkocht, of toch niet? We
zouden het appreciëren als je je best doet om nog zoveel mogelijk kaarten te
verkopen.
Nieuwe locatie van onze kaarting
De kaarting vindt niet langer plaats in de eetzaal van de jongensschool maar
een beetje verder in de Poststraat namelijk in het zaaltje van het vroegere
café “De Palmas”. Een professionele architect bezorgde ons onderstaand
plan:

TTC Jong GullegemLokaal: Sporthal Gullegem
Peperstraat te 8560 Gullegem
Rekeningnr. BE14 4641 1226 1183
Voorzitter:D’Hulst Lowie
Gullegemsestraat 12B bus 1 8880 St. Eloois-Winkel
Tel : 0499/81 31 05
e-mail: lowiedhulst@telenet.be
Secretaris:Jonas Vromant
Mellestraat 293 D, 8501 Heule
Tel: 0492/ 97 09 42
e-mail: jonas.vromant@gmail.com

www.ttcgullegem.be

Op zoek naar nieuw materiaal
Op zaterdagvoormiddag 24 november komt Bryan met een materiaalstand
in de sporthal. Ideaal voor beginnende spelers om nieuw materiaal aan te
schaffen. Bryan kun je bereiken via touseyntje@hotmail.com of
0474/101385.
Vertrouwenspersoon
Als je in onze club een probleem zou ervaren, van welke aard dan ook,
kun je altijd bij onze vertrouwenspersoon Frank Decaluwé terecht
(0497/388319). Onze ex-voorzitter helpt je graag verder, op een discrete
manier.

Nieuwe winkel Killypong
Heb je al de nieuwe winkel van Killypong ontdekt? Deze vind je in de
Johannes Hartmannlaan 4 te Sint-Amandsberg. Gianni Decock en Bryan Van
Wynsberge runnen deze winkel waar je terecht kan voor al uw
tafeltennismateriaal. De winkel is tijdens de week open van 14u-18u (niet op
maandag). Bestellingen kunnen gedaan worden via killypongwvlgianni@outlook.com of 0477/916599.
Foto van de maand
Ook wij halen soms de krant…
Als je liever geen foto’s ziet verschijnen van jezelf (in kader van nieuwe GDPR), kan je dat
laten weten via info@ttcgullegem.be
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Een batje…
De club heeft een nieuwe printer- en scanmachine moeten aankopen
en daarom willen we onze “oude” nog heel degelijke printer te koop
aanbieden. Kostprijs is €75 maar naast deze printer (merk Samsung) krijg je
ook een nieuwe toner (zit nog in de verpakking => waarde €65). Voor meer
info kan je bij Marnix terecht (0468 35 14 40)
Wist je dat…

Kalender
Zondag 4 november
9-11 november
Zondag 18 november
Zaterdag 8 december
Zondag 23 december
Zaterdag 29 december

Prov Criterium klassementsreeksen
Streekbierenkaarting
e
Jeugdliga 2 fase
Laatste competitiewedstrijd
heenronde
e
1 fase mini-jeugdliga
Prov Criterium dubbel
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