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                       NIEUWSBRIEF    VT enjoy  KOKSIJDE 
            26 januari 2016 

Bronzen label voor onze jeugdwerking  

 

Beste Enjoyers,             
 

SPORTIEF. 

De miniemen maakten er een spannende vijfsetter van maar moesten 

uiteindelijk de duimen leggen. De kadetten demonstreerden opnieuw en 

wonnen vlotjes met 3-0. De scholieren kregen de leider over de vloer maar 

dit werd geen walk over voor de Diksmuidse dames. Onze beloften en 

dames 1 kregen eveneens de autoritaire leiders uit Ingemunster te 

verwerken. Onze nog steeds gehavende thuisploeg maakte het de ervaren 

Dames bijzonder moeilijk. Vanaf volgende week beginnen de puntjes nu 

opnieuw te tellen. Februari e, maart zijn cruciaal. Het was opnieuw een 

drukke dag die werd afgesloten met de sfeervolle Nieuwjaarsreceptie. 

Dank aan allen voor uw aanwezigheid. 
 

KLEUTERVOLLEY en VISPROJECT. 

Zondag laatsleden werd de start gegeven voor de nieuwe sessie 

Kleuter en Vis. Bijna 30 jonge kinderen schreven zich in voor de 

nieuwe reeks. Opgelet, de kleuters die reeds een tijdje meedoen en 

al over iets meer balgevoel beschikken zullen in de komende 

lessenreeksjes opge”vist” worden om door te schuiven naar het 

Visproject waar al meer de nadruk wordt gelegd op het aanleren 

van de verschillende volleybaltechnieken. 
 

NIEUW LOGO. 

De kogel is door de kerk. De raad der wijzen heeft het ontwerp van Kyara 

Dumon uitgekozen als het nieuwe logo van de club. De vereisten, link naar 

Volleybal en onze dierbare gemeente Koksijde, resulteerden in een mooi 

en bruikbaar logo dat siert in zijn éénvoud. Bedankt aan alle deelnemers 

voor de inzendingen en de gedane  moeite en proficiat aan Kyara. Ook 

bijzonder dank aan de Raad der Wijzen ( Alain, Fernand en Damian ) die 

deze moeilijke taak ter harte hebben genomen. Dank aan Niels voor de 

verfijning en digitalisering van het logo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAS en WIJNAVOND. 
 
Op vrijdag 26 februari gaat de jaarlijkse kaas- en wijnavond naar goede gewoonte door. We kiezen opnieuw voor 

onze vaste stek in de Hazebeek. Gezelligheid is hier altijd gegarandeerd. Binnenkort worden de officiële 

uitnodigingen in uw mail gedropt. 
 

SPREUK VAN DE WEEK. 

Geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen, de tolerantie om te accepteren wat ik niet kan 

veranderen en de wijsheid om het onderscheid tussen die twee te maken. 
 

KALENDER 
 

U 13 Regionaal C 

           Zondag 31 januari ’16 om 17.00.u te 8310 St. - Kruis, Veltemweg 3. 

           Volley Team Brugge C - VT enjoy KOKSIJDE 

 
U15 Regionaal A 

           Zaterdag 30 januari ‘16 om 9.00.u te 8920 Langemark – Poelkapelle, Boezingestraat 51A.   

           Sportiva Langemark - VT enjoy KOKSIJDE  

 
U17 Regionaal A 

           Zaterdag 16 januari ‘16 om 9.00.u te 8830 Gits, Torhoutstraat 10. 

           Gidas Gits -VT enjoy KOKSIJDE 

 

Beloften – 3de Provinciaal  

           Zaterdag 30 januari  ’16 om 16.00.u te 8755 Ruislede, Tielstraat 1. 

           Volley Team Damme - VT enjoy KOKSIJDE 

 
Dames A -  3de  Provinciaal  

          Zaterdag 30 januari  ’16 om 17.30.u te 8755 Ruislede, Tielstraat 1. 

           VC Pervol Ruislede - VT enjoy KOKSIJDE 

 

Kaas en Wijnavond op 26 februari te Oostduinkerke, bij Kevin en Vicky – Hazebeek. 

  

Namens het bestuur van VT enjoy KOKSIJDE, 

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

 

ONE TEAM 



 


