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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. 
NIEUW => 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! 

 
Verkoop van kaarten  
Zoals ieder jaar krijgt ieder lid van onze club, via een contactpersoon, 20 
kaarten voor onze “Bux”kaarting. We zouden het heel erg appreciëren als je 
er in slaagt om ze te verkopen 1 kaart kost €1.30 => 4 kaarten kosten iets 
minder namelijk €5 Je kan afrekenen bij je contactpersoon. 
 
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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knalprestatie van de maand 
De L-ploeg, met onder meer comeback man 
Thiebout Delabie, blijft voorlopig ongeslagen in 5

de 

provinciale B. 
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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 

 

 

 

Betaling lidgeld 
Uiteraard betaalde u reeds het lidgeld, of toch niet? Wij dringen er dan 

ook op aan dit aub op tijd te vereffenen! Competitiespelers betalen € 150 
competitiegeld. Een tweede competitielid van eenzelfde gezin € 130.  
Recreanten betalen € 85, een tweede lid van eenzelfde gezin € 75. Betalen 
kan met vermelding “lidgeld voornaam + naam” op rekeningnummer BE14 
4641 1226 1183. 
Op 15 oktober loopt de betalingstermijn af… . Dit betekent dat er problemen 
kunnen ontstaan met de verzekering als er niet betaald werd. Wat de 
competitie betreft, spreekt het vanzelf dat spelers die in orde zijn voorrang 
zullen krijgen om te spelen. 
 

Als je de algemene infobrochure nog niet hebt, kun je bij Lowie terecht. 
Voor niet competitiespelers volgt er nog een beperktere versie, te 

verwachten midden september. 
 

 

Op zoek naar nieuw materiaal 
Wie bij het begin van het seizoen aan nieuw materiaal toe is, kan bij onze 
vaste clubleverancier Bryan Van Wynsberge terecht. Een heel uitgebreid 
aanbod met een zeer snelle levering gegarandeerd! Hij helpt je graag bij de 
aankoop van je nieuwe palet of ander materiaal. Bryan kun je bereiken via 
touseyntje@hotmail.com of 0474/101385.  
 
 
 

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) 
 
 

Het succes van onze “Start to Pingpong”  
 Onder leiding van Arne Vanhaerents organiseerden een 5-tal trainers 
voor liefst 25 jongeren allerlei spelletjes en leuke activiteiten. Het werd een 
succes want liefst 14 spelers waren daarna heel enthousiast om zich als 
nieuw lid in te schrijven in onze club. Van harte bedankt voor jullie 
inspanning. 
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Foto van de maand 

 
 
 

O 

Onze voorzitter 
Lowie trad op 
zaterdag 6 
oktober in het 
huwelijksbootje 
met Amber. Een 
hele dikke 
proficiat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe TTOC truitjes 
Op “start to pingpong” werden onze nieuwe truitjes voor de TTOC-jeugd 

(jongeren beneden de 18 jaar en mensen met een beperking) voorgesteld 
Op de eerst volgende trainingen proberen we ze aan iedereen te bezorgen. 

 

 
Wist je dat… 
 
Florian Van Acker deelneemt aan de wereldkampioenschappen tafeltennis voor 
spelers met een lichamelijke en geestelijke beperking in het Sloveense Lasko. Hij 
probeert er zijn 1e wereldtitel te veroveren. Veel succes! 
 
 
Kalender 

 

Zondag 21 oktober Prov Criterium leeftijdsreeksen 

Zondag 4 november Prov Criterium klassementsreeksen 
Zondag 18 november Jeugdliga 2

e
 fase 
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