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Beste TTR’er,

Daar is hij opnieuw: de rust (lees feest) maand. De seizoenen vliegen voorbij en voor je het goed en
wel weet zijn we alweer plannen aan het maken voor volgend jaar.Ook in onze club gaat de riem er
even af, maar met het clubfeest en de info avond hebben we toch twee mooie evenementen om
naar uit te kijken.

Geen clubtrainingen in oktober

Oktober is onze rustmaand waar we tijd maken voor andere zaken. Geen zwem - loop - of
fietstrainingen dus. Soms gebeurt het dat enkele leden op TTR-vrienden afspreken om samen te
gaan fietsen. Dit zijn wel geen officiële clubtrainingen.

Inschrijven bij TTR

Een nieuw seizoen betekent nieuwe leden en nieuwe inschrijvingen. Het spreekt vanzelf dat we de
bestaande leden eerst de kans willen geven om terug aan te sluiten bij onze club. Via deze
inschrijvingslink ben je verzekerd van een plaats bij TTR:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXBxUJtNRdMyDK6XBgovcIOkPCFNvtTzbBu1OvwnN
wm1tJrQ/viewform
Hopelijk kunnen we iedereen terug verwelkomen bij de leukste triatlonclub van het land.

Info avond dinsdag 12 oktober om 19u30 in zaal TRAX

Ieder jaar stellen we onze club voor aan de kandidaat-leden. Naast een presentatie van de
voorzitter en een getuigenis van enkele TTR’ers is het altijd leuk dat de geïnteresseerden een
babbeltje kunnen slaan met de huidige leden. Dit is nog altijd de beste reclame voor onze club!
We zorgen voor een natje en een droogje.
Jij komt toch ook?
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Clubfeest zaterdag 16 oktober

In de rustmaand mogen we ons al eens op een andere manier uitleven.
Na verschillende jaren in TRAX te vieren gooien we het dit jaar over een totaal andere boeg.
We hebben een nieuwe locatie: https://www.barcelo.be/ en een totaal nieuwe formule.
Vanaf 19u30 kan je met jouw partner in de Middenstraat 18 terecht voor een drankje, een hapje uit
het vuistje en een dessert. Er is een zaal waar je in alle rust kan keuvelen over de heroïsche
prestaties en de leuke momenten van dit seizoen, in de andere zaal zorgen dj’s Pierre en Sam Vdm
voor ambiance in de keet. Zowel de stille genieter als het fuifbeest zal zeker aan zijn trekken komen.
Er is geen inschrijvingslink, je moet enkel 15 euro per persoon overschrijven. Graag het bedrag op
rekening BE36738029183581 betalen voor zondag 3 oktober met vermelding van jouw naam.
Doe het vandaag nog, want jij feest toch ook?

Belangrijke TTR data:

● dinsdag 12/10/2021: Info avond TTR
● zaterdag 16/10/2021: Clubfeest TTR
● zondag 24/10/2021: Urban Trail Roeselare

De laatste info vind je altijd op de website.
Tot heel binnenkort!

TriatlonTeam Roeselare vzw
www.triatlonteamroeselare.be
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