
KAAS EN WIJN AVOND
Schreeuw het van de daken! Hou uw agenda vrij op zaterdag 7 
februari voor onze jaarlijkse kaas en wijnavond. We zien elkaar in 
de Kerkepanne zaal tegen 19.00u.
Inschrijving kan vanaf nu op email: declercq.christophe@hls.be

KLEUTERVOLLEY 
Alle kleuters zijn terug welkom voor een sessie kleutervolley 
(8 lesjes met apotheose . vanaf 25 januari trekken de allerkleinsten 
onder leiding van Loes, de schoentjes aan voor wekelijks 
kennismaking met onze sport.
Telkens op zondag van 11.00u tot 12.00u.
Inschrijven kan nu bij Peter Tanghe – peter.tanghe5@telenet.be

KALENDER 
Zat 10/01/15 17.30u  MINIEMEN VTENJOYKOKSIJDE – VT Brugge C
Zat 10/01/15 14.00u  KADETTEN VTENJOYKOKSIJDE – VT Brugge
Zat 10/01/15 16.00u  BELOFTEN VTENJOYKOKSIJDE – De Haan B
Zat 10/01/15 17.30u  DAMES 1 VTENJOYKOKSIJDE – De Haan B

Namens het bestuur van VT ENJOY KOKSIJDE,

Christophe, Danny, Damian, Peter, Alain, Sven, Dieter, 
Freddy en Patrick - One Team

Beste ENJOYERS,

SPORTIEF
Jammere zaak zondag voor onze dames die het onderspit moesten 
delven tegen een sterk Oostkamp. De volgende wedstrijden zijn 
belangrijk om voeling te houden met de top. Iedereen paraat en 
focus houden is de boodschap.

NIEUWJAARSRECEPTIE   
Zaterdag aanstaande verwachten we iedereen voor enerzijds alle 
thuismatchen van de ploegen ( behalve Volleytour ) en anderzijds 
de nieuwjaarsreceptie onmiddellijk na de match van de dames.

OPROEP 
We vestigen er de aandacht op dat enkel de clubuitrusting kan 
gedragen worden tijdens de wedstrijden. De ploegen die een 
training hebben gekregen dienen in de sporthal toe te komen in 
training. Enkel de voorziene truitjes en broekjes kunnen gedragen 
worden tijdens de match. Wie een deel van de uitrusting mist 
vragen we contact op te nemen met Peter. Dank voor uw begrip.

SPREUK VAN DE WEEK
Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn is wat je doet.

NIEUWSBRIEF VT ENJOY KOKSIJDE
8 januari 2015

Met de gewaardeerde steun van 
Hotel Apostroff - Patisserie Espero - Cafetaria Hoge Blekkerbad - Totaalinrichting Deco-Plus 

Colours of the world - Traiteur Didier - CD Invest


