
KLEUTERVOLLEY 
Vanaf zondag 25 februari ’15 kunnen alle kleuters weer actief kennismaken 
met volleybal. Er volgen 8 sessies (telkens op zondag van 11.00u tot 12.00u) 
met een ware afsluitende apotheose, waar alle kindjes beloond worden 
voor hun inzet. 
Inschrijven kan nu bij Peter Tanghe – peter.tanghe5@telenet.be

SMASHBAL
Een nieuw baanbrekend initiatierf kondigt zich aan. Vanaf eind januari 
worden er telkens op vrijdagavond Smashbalsessies gegeven voor jongeren 
vanaf acht jaar. Op onze website www.vtkoksijde.be kan je alvast eens 
kennis maken door het promofilmpje te bekijken. Deel gerust met al de 
facebookvrienden en schrijf vooral in voor de ze spectaculaire discipline. 
De smashbalsessies zullen elke vrijdagavond doorgaan vanaf 18.30u.
Inschrijven kan nu bij Peter Tanghe – peter.tanghe5@telenet.be

KALENDER 
Onze miniemen zijn vrij dit weekend.
Zat 17/01/15 11.00u  Zuienkerke  - KADETTEN VTENJOYKOKSIJDE
Zat 17/01/15 15.30u  Damme B  - BELOFTEN VTENJOYKOKSIJDE
Zat 17/01/15 17.00u  Damme B - DAMES 1 VTENJOYKOKSIJDE 

Namens het bestuur van VT ENJOY KOKSIJDE,

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

Beste ENJOYERS,

SPORTIEF
De volleytour is in winterrust. De miniemen haalden een zeer vlotte 
overwinning ( 3-0 ), de kadetten moesten de duimen leggen maar we 
moeten toegeven dat er meer in zat. Dames 1 maakte het onnodig 
spannend maar won toch verdiend met 3-2 van De Haan terwijl de 
beloften de boot ingingen met 1-2. Volgend weekend wacht een zware 
verplaatsing naar Damme B

NIEUWJAARSRECEPTIE   
De nieuwjaarsreceptie kende weer een verrassing van formaat. Een 
leuk moment voor iedereen die erbij was. Een toffe mooie opkomst van 
talrijke ouders en sympathisanten. Dank voor uw aanwezigheid op deze 
leuke avond en bijzonder dank aan Alain Renders om deze avond op te 
luisteren. Nice!

KAAS EN WIJNAVOND 
Snel inschrijven is de boodschap voor de jaarlijkse kaas- en wijnavond 
ten voordele van ons jeugdproject, op zaterdag 7 februari ’15. 
Dit in de feestzaal De Witte Burg te Oostduinkerke. 
We beginnen eraan om 19.00u. 
Inschrijving kan vanaf nu op email: declercq.christophe@hls.be

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

NIEUWSBRIEF VT ENJOY KOKSIJDE
11 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


