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    SPORTIEF.

  

NIEUWSBRIEF    VT enjoy  KOKSIJDE 
07 December 2015 

 
Prijkt uw ontwerp straks op alle communicatie van de club? Meer 

info op www.vtkoksijde.be 

         Bronzen label voor onze jeugdwerking!

 
 

         KALENDER 

 
           U 13 Regionaal C 

           Zaterdag 12 december ’15 om 14.00.u te 8670 Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek – Hazebeekstraat 11 

           VT enjoy KOKSIJDE – Volley De Haan B 
           U15 Regionaal A 

           Zaterdag 12 december ’15 om 16.00.u te 8670 Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek – Hazebeekstraat 11   

           VT enjoy KOKSIJDE – DVM Moorsele 
           U17 Regionaal A 

           Zaterdag 12 december ’15 om 18.00.u te 8690 Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek – Hazebeekstraat 11 

           VT enjoy KOKSIJDE – Kavo Sint - Eloois Winkel A 
           Beloften – 3de Provinciaal  

           Zaterdag 12december  ’15 om 16.30.u te 8670 Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek – Hazebeekstraat 11 

           VT enjoy KOKSIJDE – Volley Venus Oostkamp 
           Dames A -  3de  Provinciaal  

          Zaterdag 12december  ’15 om 18.00.u te 8670 Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek – Hazebeekstraat 11 

          VT enjoy KOKSIJDE – Volley Venus Oostkamp 

Enkel de kadetten, beloften en dames A moesten dit weekend aantreden. De kadetten maakten in 3 sets  

op autoritaire wijze komaf met de Katjes uit Ieper. Een logische 0-3 was een feit. De beloften wonnen op 
het veld van Lichtervelde verdiend met 1-2 en dat was meteen de voorbode van een mooie partij bij de 
Dames A. op het veld van de ongeslagen leider leek het in set 1 een onmogelijke opdracht te worden, 

maar de Dames herstelden zich en speelden een beresterke partij. Bij een 1-1 was het spanning ten top 
en uiteindelijk gingen de jonge dames zeer verdienstelijk de boot in na nog 2 sets die niet bestemd 

waren voor hartlijders. De 25-23 en een 31-29 geven de spanning weer die er heerste na een match van 
een bijzonder hoog niveau. Niemand heeft het Lichtervelde al zo moeilijk gemaakt dit jaar en dit is 
hoopvol voor de toekomst. 

 

KLEUTERVOLLEY. 

Volgende week is de apotheose van deze lessenreeks gepland. Alle ouders worden met de kindjes op 

het terrein verwacht en dan volgt voor alle kindjes en ouders een aperitief moment bij Kevin en Vicky in 

de bar. Iedereen dus aanwezig nu zondag. De 2de reeks van deze “bal bal school” start op zondag 

24/01/2016. Inschrijving kan nu reeds via mail bij Peter Tanghe (peter.tanghe5@telenet.be). Voor de 

democratische prijs van € 50,00 krijgen de kindjes opnieuw op zondag 10 lesjes aangeboden. Het 

aanvangsuur blijft om 11.00.u. 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE. 
Niet vergeten! Iedereen van harte welkom voor een hapje en een drankje op zaterdag 23 januari.  

Een aparte uitnodiging volgt nog. 
 

SPREUK VAN DE WEEK. 

Laat de teleurstellingen van vandaag geen schaduw werpen over je dromen voor morgen. 

 

 

 

CHOCOLADEVERKOOP. 
 

De Sint wenst iedereen te bedanken die de afgelopen weken chocolade heeft gekocht of verkocht.  

Dankzij het initiatief van Philip en Christel van Cafetaria Zwembad, gevolgd door Kevin en Vicky van  

Eetcafé Hazebeek konden we 10 kilo chocolade schenken aan het goede doel.  

VZW Camino kon op deze manier 40 gezinnen gelukkig maken.  

Eveneens een grote “ Dank U Wel “ aan de verschillende helpende handen tijdens de verschillende 

inpakmomenten. Martine, Ingrid, Veerle en Iris en bestuursleden Patrick, Fernand, Peter, Christophe en Alain.  

 

Bijzondere dank aan Danny Bruneel voor de organisatie en coördinatie van deze geslaagde actie.  

 

Uiteraard wensen we ook Patisserie Espero in de kijker te zetten voor het leveren van deze geweldig lekkere 

chocolade. 

 

Namens het bestuur van VT enjoy KOKSIJDE, 

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

 

ONE TEAM 
 

 

http://www.vtkoksijde.be/
mailto:peter.tanghe5@telenet.be

