Nieuwsbrief september 2022
Beste TTR’er,
Het seizoen loopt stilaan op zijn einde, nog enkele eindeseizoenswedstrijden en we kunnen de
rustmaand ingaan. Het is mooi geweest en we hebben er met volle teugen van genoten.
Nu nog een orgelpunt zetten op het clubfeest!
Zwemtrainingen in september
Opgelet: het zwembad van Sportoase is van 1 tot en met 4 september gesloten wegens
onderhoudswerken! Daarom wordt de donderdagavondtraining op 1-9 vervangen door een
allerlaatste openwatertraining in de Vossenberg en wordt de training op zaterdagmorgen 3-9
afgelast.
- Dinsdag van 21u tot 22u in Sportoase
- Donderdag van 19u45 tot 20u45 of van 20u45 tot 21u45 in Sportoase
- Zaterdag van 8u tot 9u of van 9u tot 10u in Sportoase
Gran Fondo
Wie erbij was kan het bevestigen: de Gran Fondo was een groot succes. Een mooie grote bende die
onder een schitterend zonnetje een lange duurrit richting Vlaamqse Ardennen deed.. De uitgebreide
bevoorrading en het leuke achterafje in tennisclub Alexander maakten de dag compleet.
Bedankt aan alle deelnemers en medewerkers!
Noteer alvast dinsdag 15 augustus 2023 in jouw agenda
Info avond dinsdag 4 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 8 oktober
In de rustmaand mogen we ons al eens op een andere manier uitleven. (Als je niet naar Hawaï gaat
tenminste ;-) Ook dit jaar hebben we een nieuwe locatie: https://tmuzenestje.be/
Vanaf 19u30 kan je met jouw partner in de Beversesteenweg 251c terecht voor een drankje, een
hapje uit het vuistje en een dessert. Er is een zaal waar we een livestream naar Hawaï regelen
zodat we de heroïsche prestaties van Cosie en Günther kunnen bewonderen. Kris zal dan al op zijn
lauweren aan het rusten zijn… 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.
Voor het bescheiden bedrag van 20 euro per persoon (twee drankjes, eten en dessert inbegrepen)
ben je er bij. De medewerkers van de wedstrijd komen gratis. Je kan de avond zelf aan de deur
betalen (best cash geld mee brengen), maar om zeker eten en drank genoeg te hebben vragen we
om in te schrijven via deze link
:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemTAX9Z1k-2AzVRrtrcY7kiFN3Sr5hpbOmk6JZdEKe0
lQmuw/viewform
Jij feest toch ook?
Inschrijven bij TTR
Een nieuw seizoen betekent nieuwe leden en nieuwe inschrijvingen. We kregen al heel wat reacties
van kandidaten die willen aansluiten bij onze club. Het spreekt vanzelf dat we de bestaande leden
eerst de kans willen geven om terug aan te sluiten. Via deze inschrijvingslink ben je verzekerd van
een plaats bij TTR:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexF99NTKmoxci9wACd3HeAdVFPacWRKmult-oOpXN
3-P7bLg/viewform Hopelijk kunnen we iedereen terug verwelkomen bij de leukste triatlonclub van
het land. Vanaf 4 oktober zetten we de inschrijvingen voor niet-leden open.
Belangrijke TTR data:
● dinsdag
04/10/2022: Info avond TTR
● zaterdag
08/10/2022: Clubfeest
De laatste info vind je altijd op de website.
Tot heel binnenkort!
TriatlonTeam Roeselare vzw
www.triatlonteamroeselare.be
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