
NIEUWSBRIEF VT ENJOY KOKSIJDE
29 september 2015

Beste ENJOYERS,

SPORTIEF
Na een vrij weekend trekken we volgende week terug de volleybalschoenen aan. De dames 
spelen zaterdag om 17.00.u voor de 1/16de finale van de beker op het veld van 2de provincialer 
Lendede B. Zondag schieten de kleuters eveneens in actie om 11.00.u in de Hazebeek.

KIPPENFESTIJN
Op zaterdag 17 oktober ontvangen we graag iedereen in de Hazebeek voor het jaarlijkse 
kippenfestijn! 

Inschrijven bij Christophe: declercq.christophe@hls.be 

WEDSTRIJD LOGO
Prijkt straks uw ontwerp op alle communicatie van de club? Stuur alvast uw ontwerpen naar 
Niels en Patrick Dumon voor 15/11! Een onafhankelijke jury kiest het ontwerp van de toekomst.

WERKGROEP VT ENJOY KOKSIJDE
Een pak ouders en sympathisanten lieten op de kick off weten deel te willen uitmaken van de 
werkgroep die helpende handen willen toesteken op events en wedstrijden. 

Graag nodigen we iedereen uit op vrijdag 09/10 om 19.30.u in de Hazebeek om de werkgroep 
officieel in het leven te roepen. Dus iedereen die zich geroepen voelt en erbij wil zijn dank voor 
uw aanwezigheid op deze eerste bijéénkomst van de werkgroep. 

ALU Ramen & Deuren - 8930 Menen

ALUMINIUM
VAKMAN
GECERTIFICEERDE CONSTRUCTEUR

NIEUWE RUBRIEK
Vanaf volgende week verzorgen we een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief...

KALENDER
U 13 Regionaal C
Vrij

U15 Regionaal A
Vrij

U 17 Regionaal A
Vrij

Beloften Dames I 3de Provinciaal
Vrij

Dames I 3de Provinciaal
Zaterdag 3 oktober ’15 om 17.00.u te Steuren Ambacht 2 – 8860 Lendelede.
VT Optima Lendelede B – VT enjoy KOKSIJDE

SPREUK VAN DE WEEK
Succes betekent alleen maar doen wat je goed kan en de rest door de anderen laten doen. 

Namens het bestuur van VT enjoy KOKSIJDE,
Christophe, Danny, Damian, Peter, Alain, Sven, Dieter, Freddy en Patrick

ONE TEAM

www.vtkoksijde.
be

WWW.VTKOKSIJDE.BE

Ontwerpt u ons 
nieuw logo?

Prijkt uw ontwerp straks op alle communicatie van de club?
Meer info op www.vtkoksijde.be


