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Knalprestatie van de maand
Op de West-Vlaamse kampioenschappen
wonnen Florian Van Acker en Felix Cuvelier
goud in het enkelspel. Proficiat!
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Buxbier-PiKo actie
Ook dit jaar organiseren we onze traditionele seizoensactie: ”Bux-bier
PiKo” in 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. In de loop van de maand februari zal er op
onze website opnieuw een Google-formulier voorhanden zijn. Na elke
bestelling krijg je een bevestiging.
Leden die een papieren versie wensen kunnen er één krijgen bij Marnix.
Op zaterdag 6 april 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
=> €12 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
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Foto van de maand

Bo Verbrugghe
en Arne
Vanhaerents
wonnen het
provinciaal
criterium
dubbel.
Proficiat!

Op zaterdag 27 april is er ons TTOC-tornooi en clubtornooi. Het
TTOC-tornooi is een tornooi voor onze eigen jeugdspelers jonger dan
21 jaar en personen met een beperking. Daarnaast is er ook een
clubtornooi. Beide tornooien worden gespeeld met puntenhandicap.
Iets om naar uit te kijken!
Vergeet ook niet ons clubfeest op dinsdag 30 april! Meer informatie
van beide evenementen volgt in de volgende nieuwsbrief.
Wist je dat…

 … het gouden pingpongballetje niet werd uitgereikt op de
nieuwjaarsreceptie? De onbekende kon er helaas niet bij zijn, maar
hij/zij zal dit mogen ontvangen op het eindeseizoensfeest op 30 april.


de werkgroep die het eindeseizoensfeest van dinsdag 30 april
voorbereidt, op zoek is naar waardevolle tombolaprijzen. Indien je
kan helpen, kun je iets laten weten via diderik.delabie@skynet.be of
frank.decaluwe@telenet.be Ook nieuwe medewerkers zijn van harte
welkom!

Kalender
Zondag 10 maart
Zaterdag 27 april
Dinsdag 30 april

e

2 fase mini-jeugdliga
TTOC-tornooi en clubtornooi
Eindeseizoensfeest
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