
KLEUTERAPOTHEOSE
De kleuters worden getrakteerd op een ware apotheose op 
zaterdag 4/4/’15. De ouders worden eveneens op het terrein 
verwacht. Na de apotheose zijn er voor de kleuters en 2 
volwassenen per kleuter gratis pannenkoeken. Mochten er nog 
bijkomende familieleden pannenkoeken wensen te eten, dan kan 
dit via bijbetaling van 5€ per persoon.
Inschrijving is noodzakelijk bij Peter.tanghe5@telenet.be.

FACEBOOK
Aan de website is ook een facebook pagina gelinkt via het 
onderdeel “Media”. Surf er eens heen en je vindt er allerlei 
bijkomende info en foto’s. Liken mag uiteraard ook altijd.

KALENDER 
Zat. 21-03-’15 09.00u Loppem - KADETTEN VTENJOYKOKSIJDE
Zon. 22-03-’15 14.00u VT Brugge D - MINIEMEN VTENJOYKOKSIJDE
Zon. 22-03-’15 16.30u BELOFTEN VTENJOYKOKSIJDE - Damme C
Zon. 22-03-’15 18.00u DAMES 1 VTENJOYKOKSIJDE - Damme C

Namens het bestuur van VT ENJOY KOKSIJDE,
Christophe, Danny, Damian, Peter, Alain, Sven, Dieter, 
Freddy en Patrick - One Team

Beste ENJOYERS,

SPORTIEF
De volleytour gasten wonnen opnieuw hun partij met een mooie 
2-6. De miniemen klaarden de klus en wonnen hun topper met 2-3.
Dit talentvol ploegje staat zo op een mooie eerste plaats.  
De kadetten moesten niet aantreden. Het door blessures 
geteisterde damesteam stond voor een onmogelijke opdracht 
op het veld van de ongeslagen leider en verloor 3-0. We hopen 
dat voor de cruciale wedstrijd van zondag er al een paar 
speelsters speelklaar geraken. Graag zondag aanstaande massale 
aanwezigheid van de trouwe supporters om Damme in de ogen te 
kijken en ons team naar winst te stuwen.

Afspraak zondag 22/3/’15 om 18.00u.

SPREUK VAN DE WEEK
Winnaars geven nooit op en spelers die opgeven winnen nooit.

PAASSTAGE
Spelers die nog moeten inschrijven voor de paasstage doen dit best 
nog deze week. Inschrijven bij Peter. Het programma werd via een 
apart schrijven reeds doorgestuurd.

NIEUWSBRIEF VT ENJOY KOKSIJDE
16 maart 2015

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

Colours of the world - Traiteur Didier - CD Invest


