
 

 

Beste ENJOYERS,                                                           
 

SPORTIEF. 
 

Vorig weekend genoten alle ploegen van een vrij weekend . Zaterdag gaan we er weer tegenaan. 
 

KIPPENFESTIJN. 
     

Vergeet u niet in te schrijven voor het kippenfestijn op 28 november in onze thuisarena Hazebeek . Alle leden (ook de 
kleutertjes en de visjes) genieten van 5 € ledenkorting op deze gezellige avond !  
 
Inschrijven kan via mail : declercq.christophe@hls.be  
   

PARTNERAVOND. 
 

Alle partners van VT Enjoy Koksijde worden in de watten gelegd op dinsdagavond 8/11 als dank  voor de steeds 
terugkerende trouwe steun aan onze club .  
Zonder al onze partners is het onmogelijk een club als VT Enjoy Koksijde uit te bouwen . Dankzij hen kan het jeugd-
project verder ontwikkeld worden en kunnen alle jongeren genieten van het wekelijkse portie sportplezier.  
De avond start om 19u00 en heeft heel wat lekkers in petto en na het diner is er een Meet and Greet met Dominique 
Baeyens, tot voor kort bondscoach en nu reeds aan zijn 5de seizoen bezig binnen de club als sportief adviseur . 
 

CHOCOLADEVERKOOP. 
 

De Sint is straks opnieuw in het land.  
Om onze bestelling tijdig aan Sint Maarten en Sinterklaas te kunnen doorgeven vragen we iedereen tijdig zijn bestel-
lingen door te geven via het bestelformulier.  
Mis de (stoom)boot niet en bestel uw chocolade. Deze actie komt tot stand dankzij de gewaardeerde steun van onze 
trouwe partner “ Patisserie Espero “ uit Oostduinkerke. 

 
WIST JE DATJES. 
 

... De Sint binnenkort in het land is !  

... Een trainer zich wel eens van sporthal kan vergissen en in Middelkerke kan terechtkomen i.p.v. Koksijde ?  
    In het tijdperk van de GPS kan dat tellen :)  
 
 

 
 

 
 

 

SPREUK van de WEEK. 
 

Gezondheid is het mooiste bezit, Tevredenheid is de grootste schat, Vertrouwen is de beste vriend. 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 29/10/2016 
 

Volleytour 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – VT Diksmuide 

 

U13 - Regionaal D 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Sarrako Kortemark A 

 

U15 - Provinciaal B 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – VT Brugge A 

 

U17 - Provinciaal B 
Bye 

 

Beloften - Derde Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE - VC Koekelare A 

 

Dames - Derde Provinciaal B 
18u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – VC Koekelare A 

 
Zondag 30/10/’16 

 

U13 - Regionaal D 
14.u00 / VT Brugge A - VT Enjoy KOKSIJDE 

te 8310 Assebroek, Speelpleinlaan 1 
 

Vrijdag 25/11/’16 
 

Kippenfestijn in de Hazebeek – zie uitnodiging 

 
 
 

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

 
ONE TEAM – DREAM TEAM  

NIEUWSBRIEF  
VT Enjoy KOKSIJDE 
24 Oktober 2016 

mailto:declercq.christophe@hls.be

