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Betaling lidgeld 
 

Heb jij al jouw lidgeld gestort voor seizoen 2019-2020? Super! Dat 
betekent dat je volledig ingeschreven bent en dus ook verzekerd! 
Ben je dat uit het oog verloren? Breng dit dan zeker deze maand nog in 

orde       
 

- Competitiespeler: €150  ->   2de lid: €130 
- Recreanten: €85   ->   2de lid: €75 

 
Rekeningnummer: BE14 4641 1226 1183 
Mededeling: “lidgeld voornaam + naam. 
 

Bux-bier Kaarting 
 

In het weekend van 8-9-10 november organiseren we onze jaarlijkse 
Bux-bier kaarting in de jongensschool, Poststraat 20 te Gullegem.  
Op vrijdagavond starten we om 18u30, zaterdagavond om 18u, 
zondagmorgen om 9u30 en zondagavond om 17u. 

   
NIEUW!! Aperitiefmoment op zondagmorgen vanaf 9u30. 
                => maak kennis met de heerlijke “BUX”paté 

 
  Locatie van onze kaarting 

De kaarting gaat niet meer door in de eetzaal van de Jongensschool, 
maar wel in het zaaltje van het vroegere café “De Palmas” 

 

Kaartenverkoop (inleg of steun       ) 
Zoals ieder jaar krijgt ieder lid van onze club 20 kaarten voor onze 
“Bux”kaarting. Deze kaarten kunnen verkocht worden aan vrienden of 
familie. Kan je geen “kaartingliefhebbers” vinden, verkoop dan zeker 
een steunkaart!  
 

1 kaart = € 1.30 
4 kaarten = € 5 

 
Infoboekje 
 

Heb je nog geen infoboekje ontvangen? Vraag dat dan zeker eens na 
bij jouw trainer/trainster.  
  
 

N i e u w s b r i e f   o k t o b e r  2 0 1 9  
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Wist je dat… 

 
We op de afgelopen jeugdliga met 13 spelers gespeeld hebben? Daar stonden ze 
nogal van te kijken! Na de jeugdliga waren de spelers en hun ouders allemaal 
welkom in de cafetaria van de sporthal om nog eentje te dringen en een frietje te 
eten! Zondag 17 november is het weer van dat! Schrijf je ook in? 
 
 
 

Foto van de maand 
 

  
 

Wannes en Titus hebben de show gestolen op de laatste jeugdliga. De 2 
spelers uit onze jeugdkern deden allebei voor de eerste keer mee. Met de 2de 

en 3de plaats bij de reeks preminiemen was dat een groot succes! Proficiat! 
 

Terugblik naar start-to-pingpong.  
 

Op zaterdag 14 september hebben we onze jaarlijkse start-to-pingpong 
georganiseerd. Maar liefst 10 nieuwe spelertjes kwamen kennismaken met 
onze sport. We kunnen dus terugblikken op een succesvolle editie! 
 
 
 

Knipoog naar de website 
 

Wat zijn de essentiële nieuwtjes op onze clubwebsite? 
 

- Informatie over onze jaarlijkse Bux-bier kaarting. 
- Verslag van de laatste jeugdliga. 
- Gebruik je Trooper? Ga dan zeker eens langs de website! 
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PRESTATIE VAN DE MAAND! 
 
Onze D-ploeg speelt sinds dit seizoen opnieuw in landelijke na een ongeslagen 
seizoen in 1ste provinciale. Dit jaar zetten ze de trend vlotjes verder door nog steeds 
ongeslagen te blijven. Hierin blinkt Lander Hinnekens zeker uit met 17 gewonnen 
wedstrijden op 20.  
 
Proficiat aan Gullegem D! 
 
 

Trooper 
 

Ken jij trooper al? Via deze website kan je online aankopen doen en tegelijk 
de clubkas steunen! Bijvoorbeeld bol.com beslist om 2% van jouw aankoop te 
schenken aan onze club. Dit kan wel enkel als de aankoop effectief via de 
website van trooper gedaan wordt. Wil jij ook graag weten hoe het werkt? 
Check dan zeker de Trooper-pagina op onze website. 
 
TROUWENS! Op vandaag hebben onze leden al massaal via Trooper besteld. 
Daardoor staat de teller al op 225 euro steun voor de clubkas. SUPER 
BEDANKT!! 

 
 

Vooruitblik op komende maand: 
 
 

- Bux-bierkaarting: 8, 9 en 10 november. 
- Jeugdliga 2: 17 november

http://www.ttcgullegem.be/


 


