38ste IC TIELT – 18 december 2021

Tielt, 12 oktober 2021
Beste scrabbelaars
De laatste keer dat NTSV-leden naar Tielt werden uitgenodigd, was voor het
Seniorenkampioenschap in 2020. Daarna ging de coronaknip erop en waren interclubs
uit den boze. Paasscrabble 2020, NTSV-kampioenschap 2020, Seniorenkampioenschap
2021 en Paasscrabble 2021 dienden alle van de kalender te worden afgevoerd. Gezien
een NTSV-kampioenschap in 2021 zinloos was, viel ook daar een leemte maar daar zijn
we met Blanco Tielt graag in gesprongen. Op zaterdag 18 december 2021 is het
eindelijk weer verzamelen geblazen in de Europahal voor onze 38ste IC. Noem het een
uitgestelde Paasscrabble of een vroegtijdige Kerstscrabble, het doet hoe dan ook deugd
weer te mogen organiseren en samen te scrabbelen.
Zoals steeds is er ook nu gratis en in tijd onbeperkte parkeergelegenheid op het
Generaal Maczekplein en in de Sportlaan. De zone naast de Europahal en een flink deel
van de daarmee parallel lopende Tramstraat zijn blauwe zone. Daar moet je je
parkeerschijf leggen of in een beperkt deeltje van de straat zelfs betalen.
Aanmelden kan vanaf 13 uur. Aan de ingang zullen deelnemers hun Covid Safe
Ticket en identiteitskaart moeten voorleggen. Mededelingen zijn te horen om
13.50 uur en de eerste letters worden uit het scrabblezakje gehaald om 14 uur stipt.
Voor de algemene top-3 en voor de beste reeksspelers hebben we bonnen (Kruidvat) in
petto en een presentje voor de 4de t.e.m. 10de in de algemene uitslag. De beste club
ontvangt de beker van de Stad Tielt en krijgt voor een jaartje onze wisseltrofee mee
naar huis. Iedereen weet dat Van Dale Uitgevers en Mattel bij elke interclub nog meer
mensen gelukkig maken.
Deelnemen kost 8 € (jeugdspelers betalen 4 €). Op het inschrijvingsformulier kan je
in de kolom ‘bijkomende info’ V of A vermelden (vooraan of achteraan in de zaal).
Het inschrijvingsformulier moet tegen zaterdag 4 december 2021 gepost zijn.
Formulieren stuur je naar Rudi Ailliet, Oude Pittemstraat 2 in 8700 Tielt of mail
je op blancotielt@skynet.be. Maak a.u.b. gebruik van het formulier!
Op dinsdag 7 december 2021 sluiten we de inschrijvingen definitief af.
Betalingen gebeuren enkel per overschrijving, ten laatste op zaterdag 4 december
2021 op het rekeningnummer BE65 9730 7772 2696 van TSC Blanco.
In de mededeling vermeld je de naam van de club en het aantal deelnemers.
Wij danken jullie voor de stipte medewerking en heten jullie nu al van harte welkom.
Namens het bestuur van TSC Blanco.
Joseph Vandaele
Chantal Naessens
Rudi Ailliet

NOODNUMMERS op 18 december 2021
0476 664968 of 0499 777072

Beste scrabbelaars
De Tieltse Europahal is de vaste stek voor de drie scrabble-evenementen georganiseerd door of in
samenwerking met de Tieltse Scrabbleclub Blanco. We gidsen jullie graag naar de parkings (Sportlaan
en Generaal Maczekplein).
*

Komende uit de richting E 17 / Deinze

Aan de verkeerslichten bij het Texaco-station rij je rechtdoor en je volgt de Ringlaan tot aan de volgende
lichten. Daar sla je links af (herkenningspunt: Vlaemynck Business Center links). Je houdt aan het
Power-station rechts en draait daarna rechts in de Pontweg binnen. Op het volgende kruispunt sla je
links af en vervolgens de eerste straat rechts. Je bent in de Sportlaan en rijdt langs de Tieltse
sporthallen. Hier kan je parkeren. Rij zo dicht mogelijk naar het einde van de Sportlaan toe want daar
bevindt zich de Europahal waar we scrabbelen. Je kan ook vrij parkeren op het Gen. Maczekplein aan
de voorzijde van de Europahal.

*

Komende uit de richting E 40 / Aalter-Ruiselede

Je komt aan in Tielt aan de verkeerslichten bij de kijkwoning aan je rechterhand en het Vlaemynck
Business Center schuin links voor je. Op het kruispunt rij je rechtdoor naar het centrum. Aan het Powerstation hou je rechts en je draait daarna meteen rechts de Pontweg binnen. Op het volgende kruispunt
sla je links af en vervolgens de eerste straat rechts. Je bent in de Sportlaan en rijdt langs de Tieltse
sporthallen. Hier kan je parkeren. Rij zo dicht mogelijk naar het einde van de Sportlaan toe want daar
bevindt zich de Europahal waar we scrabbelen. Je kan ook vrij parkeren op het Gen. Maczekplein aan
de voorzijde van de Europahal.

*

Komende uit de richting A 17 / Roeselare-Pittem

Je komt aan in Tielt bij de verkeerslichten aan optiek Eurolook (schuin rechts voor je) en net voor het
winkelcentrum Carrefoursite (schuin links voor je). Je rijdt rechtdoor en volgt de Ringlaan. Eerst rij je
rechtdoor aan de verkeerslichten bij het ziekenhuis. Aan de volgende lichten sla je rechts af
(herkenningspunten: kijkwoning schuin links voor je en Vlaemynck Business Center schuin rechts voor
je). Je houdt aan het Power-station rechts en draait daarna rechts in de Pontweg binnen. Op het
volgende kruispunt sla je links af en vervolgens de eerste straat rechts. Je bent in de Sportlaan en rijdt
langs de Tieltse sporthallen. Hier kan je parkeren. Rij zo dicht mogelijk naar het einde van de Sportlaan
toe want daar bevindt zich het JOC waar we scrabbelen. Je kan ook parkeren op het Gen. Maczekplein
aan de voorzijde van de Europahal.

Voor wie met het openbaar vervoer komt
Wie met de trein in Tielt aankomt (13.15 u. vanuit Gent, 12.45 u. vanuit De Panne), moet toch zeker op
20 minuten stappen rekenen van het station naar de Europahal. Je gaat van het station door de
Stationstraat naar de verkeerslichten aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Je slaat niet rechtsaf aan de kerk
maar je steekt eerst over en neemt de volgende straat rechts. Dat is de Kortrijkstraat en die winkelstraat
loop je helemaal af tot op de Markt. Rechts zie je de Hallentoren en daarachter ga je onder het stadhuis
door naar het Alexianenplein (met Bibliotheek). Zo kom je op de Lakenmarkt (met Academie) en rechts
voor je zie je het Maczekplein en de Europahal opdagen.
Wie met de wagen komt en ¶VPLGGDJVin Tielt een hapje wil eten, kan eerst in de Sportlaan of op het
Maczekplein parkeren. Je bent op enkele stappen van de Markt en daar vind je verschillende
horecazaken met De Botermarkt en De Wildeman als sterkhouders. Voor broodjes, pizza en pasta kan
je terecht in de Piadza en recentelijk heeft nu ook een Sushi-restaurant zijn deuren geopend.
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