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Beste 

ENJOYERS, 
 

SPORTIEF. 

NIEUWSBRIEF  VT ENJOY KOKSIJDE 
0 2  n o v e m b e r  2015 
 
 

Prijkt uw ontwerp straks op alle communicatie van de club? 

Meer info op www.vtkoksijde.be 

KALENDER. 

 

U 13 Regionaal C 

Zondag 08-11-2015 om 15.30.u te 8020 Oostkamp, A. Rodenbachstraat – sportzaal De Valkaart. 

Volley Venus Oostkamp  – VT enjoy Koksijde 

  
U 15 Regionaal A 

Zaterdag  07-11-2015 om 16.30.u te 8560 Wevelgem, Menenstraat 122 – sporthal De Vlasschaard. 

Davo Wevelgem B - VT enjoy Koksijde 

 

U 17 Regionaal A

Het was een volleybalarm weekend, geen enkel team moest de mat op. Volgend weekend vliegen we er terug in en 

staat iedereen terug paraat. 
 

WEDSTRIJD LOGO. 
De wedstrijd rond het nieuwe logo is nog volop bezig. Uw ontwerpen kunnen nog doorgestuurd of afgegeven 

worden aan Patrick Dumon tot 15 november. Na deze datum beslist een raad der jonge wijzen over het 

definitieve ontwerp  die op alle inter-actie documenten zal prijken. Succes. 
 

CHOCOLADEVERKOOP. 
Vergeet de chocolade niet te bestellen via bijgaand bestelformulier. Er valt trouwens een bijzonder initiatief te noteren. Een 

hartelijke partner, Philip en Christel van cafetaria zwembad Koksijde merkte op dat de Sint mogelijks niet bij alle kindjes in de regio 

stopt. Prompt kocht hij een aantal zakjes en vroeg de Sint deze te schenken aan gezinnen die het iets moeilijker hebben. De Sint koos 

voor de organisatie “ Camino “ en zo worden nog een aantal gezinnen die het iets lastiger hebben niet vergeten. Wie eveneens een 

aantal gezinnen wil helpen kan contact opnemen met de President ( Christophe ) die rechtstreeks contact heeft met de gezinnen. De 

club zorgt ervoor dat de chocolade goed terecht komt en dat er mogelijks iets meer wordt bezorgd dan voorzien.  

 

Bedankt aan Philip en Christel voor deze mooie inspanning en voor het openen van de ogen, want het klopt dat wat een evidentie 

lijkt voor velen, dit voor veel gezinnen niet zo vanzelfsprekend is. Ook als vereniging mogen we het sociale aspect niet uit het oog 

verliezen. 

  

SPREUK VAN DE WEEK. 

Slaap gezond: drink een bloeddruppel.                            

Zaterdag 07-11-2015 om 14.00.u  te 8670 Oostduinkerke, Hazebeekstraat 11 – Sporthal Hazebeek. 

VT enjoy Koksijde – Langemerk. Wedstrijd gaat niet door, wegens algemeen forfait van Langemark. 

 

 

Beloften Dames - 3de Provinciaal 

Zaterdag 07-11-2015 om 16.30.u  te 8670 Oostduinkerke, Hazebeekstraat 11 – Sporthal Hazebeek. 

VT enjoy Koksijde – Elckerlyc Zwevezele 
 

Dames I - 3de Provinciaal 

Zaterdag 07-11-2015 om 18.00.u  te 8670 Oostduinkerke, Hazebeekstraat 11 – Sporthal Hazebeek. 

VT enjoy Koksijde – Elckerlyc Zwevezele 

 
 

     
 

 

Namens het bestuur van VT enjoy Koksijde , 

Christophe, Danny, Damian, Peter, Alain, Sven, Dieter, Freddy, Fernand en Patrick 
 

ONE TEAM
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