
Beste jeugdspeler 

Beste ouder 

 

De voorbije jaren was de zomer- en winterstage voor vele spelers onder jullie een fijne onderbreking van de 

vakantie. 

In de kerstvakantie willen we jullie dan ook opnieuw de kans bieden om samen met andere leden van de club 

te genieten van onze WINTERSTAGE. 

Van 23 tem 27 december 2019 organiseren we een 4-daagse stage gevuld met trainingen, activiteiten en 

als afsluiter een familienamiddag. 

De stage gaat door in VTI (Guldensporencollege) Gullegem en begint om 9u, maar vanaf 8u30 kan er 

opvang voorzien worden voor wie dit vooraf doorgeeft. 

Hieronder alvast een algemeen schema van hoe het weekverloop eruit zal zien: 

Winterstage 

Uur Maa 23/12 Din 24/12 
Woe 
25/12 

Don 26/12 Uur Vrij 27/12 

8u30-9u Opvang op aanvraag Opvang op aanvraag 

G
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g
e

 

Opvang op 
aanvraag 

8u30-9u Opvang op aanvraag 

9u-12u Training Training Training 9u-12u Training 

12u-13u30 
Lunch en 

ontspanning 
Lunch en 

ontspanning 
Lunch en 

ontspanning 
12u-

13u30 
Lunch en 

ontspanning 

13u30-14u  Einde stagedag    Familienamiddag 

14u-15u Gevarieerd TT spel 
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Gevarieerd TT spel 

14u-
18u30 

Winter bar 
 

- Supporteren 

15u-16u30 Activiteit Activiteit -Dubbelspel jeugd 
met familie of 

vrienden 
en G-spelers 

16u30 Einde stagedag Einde stagedag 

17u     

18u30     18u30 
- 

Eindejaarsreceptie 
19u Winterbar Winterbar 

 

Elke stagedag staan de trainers voor jullie klaar om er een TOPdag van te maken. Verder is ook de kookploeg 

van de partij om ’s middags een warme maaltijd te voorzien. 

Na het grote succes van de zomerbar, openen we tijdens deze week ook een winterbar op maandag en 

donderdag vanaf 19u 

Er is geen training op dinsdagnamiddag (24/12) en ook niet op Kerstdag. 

Op vrijdag 27/12 vanaf 14 u maken we er een niet te overtreffen namiddag van. 

De spelers kunnen tijdens onze familienamiddag hun ouders, grootouders, broers, zussen, vrienden, buren… 

uitnodigen voor een dubbelspel. Ook supporters zijn van harte welkom.  

De winterbar zal die dag ook reeds vanaf 14u geopend zijn. Ideaal om samen te genieten van een drankje, 

een stukje taart of ander lekkers. 

Voor 72 € kun je de ganse week deelnemen aan de winterstage. Lukt het niet om elke dag aanwezig te zijn, 

dan kan er ingeschreven worden voor 18 € per dag.  

(Voor deze prijs neem je deel aan leuke trainingen, aangename activiteiten én geniet je van een warme 

maaltijd.) 



Wil je deelnemen aan de stage? Stuur dan een mailtje naar info@ttcgullegem.be. 

Als feestelijke afsluiter van deze week, nodigen we jullie graag nog uit naar de Eindejaarsreceptie op 

27/12 vanaf 18u30.  

Hoogtepunt van de avond is de uitreiking van het Gouden Balletje. 

Een glaasje en wat finger food maken deze avond af. 

Wie maar niet genoeg kan krijgen van het tafeltennissen kan ook ’s avonds nog wat verder spelen, maar onze 

huis-DJ is er ook om de after party op te luisteren. 

 

 

Opgelet! Na nieuwjaar vliegen we er onmiddellijk weer in met: 

• Het Provinciaal Kampioenschap in Schiervelde, Roeselare. Dit gaat door op zaterdag 04/01/2020 

en zondag 05/01/2020.  (zie programma op aparte flyer) 

• Jeugdliga 3 in Schiervelde, Roeselare op zondag 19/1/2020. 

 

Net zoals op Jeugdliga 1 en 2 zouden we ook op deze twee evenementen met een mooie, grote groep spelers 

aanwezig willen zijn. Natuurlijk zijn er opnieuw trainers en co-liga’s aanwezig ter ondersteuning. 

Wil jij er ook bij zijn? Schrijf dan in bij Geert op vanhovegeert0@gmail.com of 0478 482952. 

Wil je als ouder wat spelers brengen of halen, dan mag je dat ook via deze weg doorgeven. 

Afspraak: telkens 8u30 aan de Sporthal in Gullegem 

Start: 10u  

(30 minuten vooraf in Roeselare aanwezig zijn) 

Kostprijs wordt op het einde van het sportjaar door de club doorgerekend 

 

Met vriendelijke groeten, 

TTC Gullegem 
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