NIEUW(JAAR)SBRIEF JANUARI 2022

BESTE WENSEN VOOR EEN GEZOND, GEZELLIG EN SPORTIEF 2022!
Nadat we een kleine twee jaar geleden plots een einde zagen komen aan het
onbezorgd clubleventje van voorheen, zijn we terechtgekomen in een afwisseling
van lockdowns, maatregelen, quarantaines en afgelastingen.
Toch blijven we erop hopen dat 2022 beter zal zijn.
We wensen jullie dan ook eerst en vooral een gezond jaar, zonder ziekte,
besmettingen of quarantaines.
Laat het ook een gezellig jaar worden waarin we, rekening houdend met de
beperkingen die er allicht nog een tijdje zullen zijn, toch zoveel mogelijk genieten
van elkaars gezelschap, liefst ook met af en toe een activiteit die niet op het laatste
moment afgelast moet worden…
En laat ons ook vooral hopen dat sporten mogelijk blijft: dat de competities gewoon
kunnen blijven doorgaan, dat er af en toe ook eens een tornooi standhoudt en dat
leden van alle leeftijden mogen blijven trainen!
En voor de rest zit er niet veel anders op dan geduldig afwachten tot heel deze
miserie ooit eens overwaait…

Geplande activiteiten:
8/1 en 9/1: Provinciale kampioenschappen in Oosterzele
23/1: Vlaams jeugdkampioenschap fase 2 in Geraardsbergen
Voor kinderen geboren in 2010 en later: jongens en meisjes spelen apart in reeksen
volgens hun geboortejaar.
Wil je kind hier graag aan deelnemen, bespreek dit dan zeker met één van de
trainers!

Noteer alvast volgende activiteiten in jullie agenda. Meer info
volgt later.
13/3, 12u: Clubetentje
26/5: Clubkampioenschap

Interessante vakantietip voor jeugdspelers:
Jaarlijks organiseert de Vlaamse Tafeltennisliga sportkampen voor
jeugdspelers.
Inschrijven kan vanaf maandag 10/1,
via https://www.vttl.be/sportkampen-en-stages.

Snel zijn is de boodschap!

Bar:
Ook in de tweede helft van het tafeltennisseizoen willen we weer graag jullie
bereidwillige medewerking vragen voor het bemannen van onze bar.
Zie jij het zitten om eens de bar te doen, neem dan zeker contact op met Katy:
katy.deprijck@gmail.com, 0477 79 29 32.

Aankoop tafeltennismateriaal:
We hebben met de club een overeenkomst met materiaalsponsor Killypong.
Onze leden krijgen korting bij aankoop van materiaal.
Neem zeker eens een kijkje op de website: www.tafeltennis.be.
Materiaal aankopen kan in de winkel van Killypong:
Johannes Hartmannlaan 4 , 9040 Sint Amandsberg
Je kan ook materiaal bestellen. Dat wordt dan geleverd in de club. Bij aankoop van
nieuwe rubbers worden die in de club voor jou geplakt.
Contactgegevens winkel + bestellingen:
Killypongwvl@outlook.com, Tel: +32 (0)474 10 13 85
Vermeld bij je aankoop zeker dat je lid bent van TTC Merelbeke.
We hebben in de club ook degelijke kant-en-klaarpaletjes te koop aan een heel
interessante prijs. Deze paletjes zijn ideaal voor jeugdspelers en recreanten. Ze
kosten 40 euro en je krijgt er gratis een beschermhoesje bij.
Vraag ernaar bij je trainer of bij iemand van het bestuur.

Trooper
Wil je de club steunen zonder dat het je iets kost?
Passeer dan bij elke online aankoop eerst via www.trooper.be,
selecteer TTC Merelbeke en kies vervolgens de webshop van je keuze.
De club ontvangt automatisch een commissie op je aankopen.
Alvast bedankt!

Met dank aan onze sponsors:

