NIEUWSBRIEF JUNI 2021

Bestuur
Zoals we jullie per mail lieten weten heeft onze penningmeester Ann Dejonckheere
in maart de strijd tegen haar slepende ziekte verloren.
Bovendien kregen we van Philippe De Rycke te horen dat hij niet verder deel wenst
uit te maken van het bestuur.
We danken Philippe van harte voor zijn jarenlange inzet voor TTC Merelbeke!
Een uitbreiding van het bestuur leek ons dan ook wenselijk. We heten Katy De Prijck
en Sara Van Bostraeten welkom.
Katy is recreant en assisteert bij de kidspingtrainingen. Bovendien is ze de moeder
van Robin Van Regenmortel en heeft ze daardoor ook al jaren een goed zicht op de
werking van de competitie.
Sara speelt al sinds haar 10de bij TTC Merelbeke en geeft al enkele jaren
jeugdtrainingen. Ze studeert binnenkort af als Master in de
bewegingswetenschappen.
We hebben er vertrouwen in dat deze dames met hun achtergrond een meerwaarde
kunnen betekenen in het bestuur.

Heropstart na 7 tafeltennisloze maanden
Eindelijk is het zover: binnensporten, en dus ook tafeltennis, kunnen weer opgestart
worden vanaf 9 juni.
Hieronder geven we alvast een overzicht van wat jullie kunnen verwachten in juni.
Het spreekt voor zich dat we jullie deze zomer ook zoveel mogelijk gelegenheid
willen geven om te komen trainen. Hierover zullen we in de tweede helft van juni
meer informatie kunnen geven.
Omdat corona nog niet helemaal weg is, respecteren we nog enkele
veiligheidsmaatregelen:
- Reserveren blijft voorlopig verplicht.
- De kleedkamers blijven in juni nog gesloten.
- Iedereen draagt een mondmasker, behalve tijdens het spelen en wanneer je
aan een tafeltje zit in de bar.
- De bar zal beperkt open zijn. Er wordt alleen bediend aan tafel, je kan geen
dranken bestellen aan de toog.
Overzicht van de trainingen in juni:
Soort training
Recreanten
Vrije training
Competitiespelers
Begeleide training
Competitiespelers provinciale
Vrije training
Jeugd
Begeleide training
Competitiespelers Nationale en Landelijke
Vrije training
Kidsping tot 24/6
Begeleide training
Recreanten
Vrije training
Jeugd
Begeleide training
Groep Alan
Begeleide training

Dag
Beginuur Einduur Begindatum
Maandag
14u
16u
14/jun
Maandag
19u30
21u
21/jun
Dinsdag
19u30
22u30
15/jun
Woensdag 16u30
18u
lopende
Woensdag 19u30
22u30
9/jun
Donderdag 17u45
19u15
lopende
Donderdag 19u30
22u30
10/jun
Vrijdag
17u
18u30
11/jun
Zondag
9u
12u
13/jun

Reserveren voor deze trainingen kan via volgende links (je vindt deze links ook op
www.ttcmerelbeke.com):
Recreanten maandag:
https://www.supersaas.be/schedule/TTC_Merelbeke/Recreanten_maandag
Competitietraining maandag:
https://www.supersaas.be/schedule/TTC_Merelbeke/Geleide_training_maandag
Competitietraining dinsdag (vrij)
https://www.supersaas.be/schedule/TTC_Merelbeke/Vrije_training_dinsdag

Jeugd woensdag
https://www.supersaas.be/schedule/TTC_Merelbeke/jeugd_training_woensdag
Training A-D ploeg
https://www.supersaas.be/schedule/TTC_Merelbeke/Training_A-D_ploeg
Recreanten donderdag
https://www.supersaas.be/schedule/TTC_Merelbeke/Recreanten_donderdag
Jeugd vrijdag
https://www.supersaas.be/schedule/TTC_Merelbeke/Jeugdtraining_vrijdag
Training Alan zondag
https://www.supersaas.be/schedule/TTC_Merelbeke/Training_Alan_zondag

Gewijzigde verkeerssituatie in de omgeving van de club
Door wegenwerken geldt nog tot eind september een gewijzigde verkeerssituatie in
de omgeving van ons lokaal:
Ter hoogte van de club geldt eenrichtingsverkeer van het rond punt in de richting
van ons lokaal.
Er kan niet meer geparkeerd worden ter hoogte van de club.
Parkeren kan:
- Langs de Hundelgemsesteenweg vanaf het rond punt richting centrum
(maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur met parkeerschijf:
3 uur gratis)
- Langs de Plataan in het stuk van de straat waar de Aldi zich bevindt (maandag
tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur met parkeerschijf: 3 uur
gratis)
- In de Oude Gaversesteenweg (= straat recht tegenover de inkom van ons
lokaal). Hier is een parkeerschijf niet nodig.

Enkele foto’s die ons bereikten tijdens de lockdown
In maart kwamen al heel wat leden hun nieuwe clubkledij ophalen:
Enkele trotse mannequins:

Toen er wat voorzichtige versoepelingen van de coronamaatregelen kwamen,
organiseerden we een buitenactiviteit voor jeugd +12 jaar en voor recreanten. De
opkomst was enigszins teleurstellend en het weer ook, maar het was toch fijn om
nog eens wat mensen in levende lijve terug te zien.
Enkele sfeerbeelden:
Kubb voor de jeugd:

Petanque voor recreanten:

1ste “B-Tornooi van TTC Merelbeke”
Met een jaar vertraging ziet het er nu toch naar uit dat het zal lukken om ons eerste
B-Tornooi van TTC Merelbeke te organiseren.
Noteer alvast 4 en 5 september in jullie agenda!
Er zijn reeksen per klassement (van NG tot B) en ook een reeks voor recreanten.

Bestel online en steun TTC Merelbeke!
Trooper is een website die ervoor zorgt dat TTC Merelbeke een percentje ontvangt
op al jouw online aankopen, zonder dat jou dat ook maar één cent meer kost…
Hoe werkt Trooper?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (https://www.trooper.be/ttcmerelbeke).
2. Je kiest de online shop waar je aankopen wil doen.
3. Je komt direct terecht op de webshop van jouw keuze.
4. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder extra te betalen.
5. De shop betaalt een percentje aan onze club.
Heel veel grote webshops werken samen met Trooper: Bol.com, Booking, Coolblue,
Torfs, Takeaway…
Neem zeker eens een kijkje!

Met dank aan onze sponsors:

