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Beste leden,  
 
Daar is hij weer, onze vertrouwde nieuwsbrief! Hij is zowaar terug van 
weggeweest. Via dit kanaal brengen we jullie graag op de hoogte van wat er 
leeft binnen onze club. Daarnaast kondigen we hier de komende activiteiten 
aan. Ook jij kan uiteraard anekdotes, zoekertjes of weetjes insturen ter 
publicatie in onze nieuwsbrief. 
 
Veel leesplezier! 

 
Kalender komende weken  

• Zaterdag 7 mei: eindrondes  

• Zaterdag 7 mei: Tornooi G-sporters 

• Vrijdag 20 mei:  
Clubfeest “50-jaar TT Gullegem” + kampioenenviering 

• Zaterdag 28 mei:  
clubtornooi TT Gullegem + herinschrijvingsmoment 

• Woensdag 6 juli: Start zomerbar 
 

 Trainingen 

• Tijdens de schoolvakanties gaan de trainingen voor de jeugd 
gewoon door. Dit tot eind mei.  
(exacte datum vind je in de volgende nieuwsbrief) 

• De training voor recreanten en 55-plussers lopen door tot in 
juli.  
 

 Het lidgeld blijft volgend seizoen onveranderd: 

• Recreatief en 55-plus: €100 

• Jeugd- en competitieve leden: €165 

• BELANGRIJK: dit lidgeld is inclusief de kaarten voor onze 
jaarlijkse streekbierenkaarting.  

• 2DE Lid: de korting voor een tweede gezinslid bedraagt €15. 
 
 
  

P a a s n i e u w s b r i e f  2 0 2 2  
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Clubfeest “50 jaar TT Gullegem” 
 

• Gaat door op 20/05/2022 in OC De Cerf 

• Inschrijven kan vanaf nu. 

• De affiche kan je terugvinden in de club of via 
www.ttcgullegem.be 

• Presentatie kampioenenviering: Geert Vanhove 

• Programma: 
o 19u30: Aperitief 
o 20u30: maaltijd: Koude Vlees- of visschotel 
o 21u30: Traditionele TT Gullegem Bingo 

 
Clubtornooi 

• Gaat door op zaterdag 27 mei. 

• Iedereen kan deelnemen. (reeksen voor jeugd, volwassenen, 
recreanten, ouders, …) 

 
Wist je dat: TT Gullegem tafels schenkt aan scholen in groot Wevelgem en omstreken 
ter promotie van onze tafeltennissport? Deze maand starten we de samenwerking 
op met o.a. GBS Wevelgem en Spes Nostra Heule. 

Wist je al dat we volgend jaar investeren in nieuwe cluboutfits? Later meer 😊 
 
 

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. 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief: 
 

De volgende nieuwsbrief wordt gepubliceerd voor de zomerstop. Daarin zal 
o.a. info terug te vinden zijn over: 
 

• Zomeractiviteiten 

• Herinschrijvingen

http://www.ttcgullegem.be/
http://www.ttcgullegem.be/


 


