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Winterstop: geleide trainingen 
 
Dinsdag: Recreanten en personen met een beperking kunnen verder  
    komen spelen. 
Woensdag: Laatste geleide training op 19 december. We starten opnieuw 

op 9 januari. 
Donderdag: Laatste geleide training op 20 december. We herbeginnen op  

10 januari. 
Zaterdag: laatste geleide training op 15 december. Op 12 januari 

beginnen we opnieuw. 
 

Op woensdag en donderdag kan men verder blijven spelen tijdens de 
normale trainingsuren, behalve op woensdag 26 december. 
 

West-Vlaamse kampioenschappen 
Eén van de hoogtepunten van het seizoen. Voor iedere leeftijdsreeks, 

voor ieder klassement, zowel enkel- als dubbelreeksen. Dit vindt plaats op 
zaterdag 5 en zondag 6 januari 2019 in sporthal Schiervelde te Roeselare. 
Een echte aanrader! Inschrijven kan bij Bryan Van Wynsberge, 
touseyntje@hotmail.com of 0474/101385.  
 
 

Nieuwjaarsdrink  
 
Sinds 2016 organiseren we geen kerst- of nieuwjaarsfeest meer maar 
nodigen we iedereen van harte uit op een nieuwjaarsdrink die doorgaat 
op zondag 13 december vanaf 11u in het zaaltje naast de cafetaria. 

 
 

Youd-support 
 
We zoeken nog één of meerdere ouders van jeugdspelers die een 
gemotiveerd team van een bestuurslid, enkele trainers en de 
jeugdverantwoordelijke willen vervoegen om enkele keren per seizoen 
samen te zitten om het jeugdbeleid te evalueren, te inspireren en te 
ondersteunen waar nodig. Voor meer informatie kan je terecht bij Gianni 
Decock. 

Knalprestatie van de maand 
Matis Bogaert won als enige Gullegemse speler zijn 
poule op de laatste fase van de Jeugdliga. Proficiat! 

http://www.ttcgullegem.be/
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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. 
 
 

Gullegems OntmoetingsFeest (GOF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Een avond vol gezelligheid *** met de kerstboomverbranding 
 

Een avondje keuvelen met vrienden, kennis maken met andere 
verenigingen, genieten met buren en familie tussen gezellige standjes vol 
lekkernijen. Proeven van de winterse sfeer bij het warme vuur van 
sprokkelende kerstbomen. 
Onze tafeltennisclub zal dankzij de familie Desmedt er met veel plezier 
ook bij zijn. 
 
Wanneer : zaterdag 12 januari 2019 – vanaf 18u  start het GOF op het 
Kerkplein Gullegem met kerstboomverbranding 
 
Kom en geniet aan de stand van Tafeltennis Gullegem van  
- een lekker Gulden Spoor biertje,  
- Marshmallow puntzakken, 
- onze XXL popcorn puntzakken of  

http://www.ttcgullegem.be/
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- een heerlijke warme Luikse suikerwafel. 
 

Bovendien trakteert tafeltennis Gullegem ieder lid op een Nieuwjaarsdrink. 
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. 

 
 
 
 
 

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 23 december 1
e
 fase mini-jeugdliga 

Zaterdag 29 december Prov Criterium dubbel 
Zat – Zon 5-6 januari Provinciale kampioenschappen 
Zaterdag 12 januari Start competitie terugronde 
Zondag 13 januari, 11u Nieuwjaarsreceptie 
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