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FEBRUARI 2017 

Wil je nog meer over onze club te weten 
komen kan je steeds terecht op de website. 
Hier vind je meer info omtrent uitslagen, 
kalenders, acties, foto’s, etc ... 
 

Info 

NIEUWSBRIEF 

OSTA BERCHEM vzw 

VOLLEYBALCLUB 

Spaghettidag – actie D2 

 
Ook dit jaar weer pasta op het 
menu, lees ook verder in deze 
nieuwsbrief 

 

Zondag 19 februari, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osta - interclubtornooi 
Meer info volgt zeker de komende 
maanden, hoe deze dag alvast en 
zeker vrij … 

Maandag 1 mei, 2017 
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Ondertussen weer al enkele ploeg-acties achter de rug en de volgende staat ook 
al weer op de planning, zijnde D2! 
Alle Osta ploegen die hun actie nog dienen door te geven en in te plannen, graag 
hiervoor zo snel mogelijk even samenzitten. Binnen 3 maanden zit dit seizoen er 
op en een maandje later sluiten wij het Osta boekjaar af … 

Voorwoord 

Kampioenen 

 

Osta clubactie 

 

Wie weet zijn we er dit jaar dicht bij … 
De competitie loopt stilletjes aan naar de eindfase. Enkele OSTA ploegen doen 
het bijzonder goed en komen nog in aanmerking voor de oppergaai. Smeer jullie 
kelen dus al maar, uiteraard is steun voor al onze teams welkom maar hou toch 
zeker ook de kalender goed in de gaten van D1, D2, D3 en H2! 

Een hart voor iedereen 
 Deze maand gaat er een petitie 
rond voor Nerisa (D1) en haar 
familie voor een regularisatie 
oftewel verblijfsvergunning. 
 
Jullie zijn uiteraard volledig vrij om 
deze, al dan niet, ook mee te 
ondertekenen. 

Door jullie voorzitter 
We zijn alweer aan het voorwoord van februari. En de rode draad is nog steeds de versterking van het bestuur. 
Het dagelijks bestuur zal een verjongingskuur ondergaan (of heb je dat tot nu toe gemist?), waardoor de 
continuïteit van de werking van onze club kan blijven bestaan. Toch blijven we nog steeds op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Tot aan de Algemene Vergadering kunnen zich nog altijd kandidaten bekend maken. Ook leden 
die als "losse medewerker" willen helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld het feestcomité zijn altijd welkom.  

Daarnaast zijn we zijn ook nog naarstig op zoek naar scheidsrechters., voor meer info en praktische afspraken 
kan je altijd terecht bij Benny. 

Dit jaar selecteerde H2 een aantal wijnen waarvan de opbrengst van de verkoop volledig ten voordele van onze 
club is. Dit jaar hebben ze deze actie met groot succes afgehandeld. Bedankt mannen…  

Onze clubdag van 21 januari(alle teams speelden thuis) werd georkestreerd door D1. Een dikke merci hiervoor. 
Oorspronkelijk waren er veel meer randactiviteiten gepland maar dit jaar mochten er geen drank- en 
eetkraampjes worden gezet. Een leuk programmaboekje, popcorn en ongelofelijke ambiance door de massale 
supportersopkomst hebben het allemaal toch nog een mooie kleur gegeven. Onze ploegen hebben er dan ook 
nog voor gezorgd dat er prachtige resultaten werden neergezet. Van jong tot oud alleen maar tevreden 
gezichten. Voor volgend jaar gaan we toch nog eens samenzitten met de nodige instanties om de 
nevenactiviteiten terug te mogen realiseren.  

Mag ik de andere ploegen met aandrang vragen hun nog-to-do acties dringend aan te kondigen en te 
organiseren vooraleer het seizoeneinde daar is?  

Voor de rest doen we gewoon verder hoe we bezig zijn want we zijn echt wel op de goede weg. Hopelijk zien 
we elkaar op 19 februari tijdens het spaghettifestijn van D2.  

Jullie voorzitter 
Werner 

Sporthal Het Rooi 
 Vanaf 20 januari zet het Rooi in 
op het sorteren van ons afval: we 
zullen dan PMD van restafval 
moeten scheiden. Daarvoor zijn 
nieuwe vuilnisbakken gekocht die 
niet langer in elke kleedkamer 
staan maar wel op strategische 
punten in de gang en de inkomhal.  
Gelieve daar rekening mee te 
houden. Het is uiteraard nog altijd 
niet de bedoeling om afval achter 
te laten in de kleedkamers of op 
de tribune waar eten noch drinken 
zijn toegelaten. 

Jarigen 
Torres Vargas Giveny  03 
Lauwers Steffie   07 
Dekeyzer Sara  09 
Limberger de la Calle Olivia 13 
Majewski Konrad  18 
Cuyt Liene   19 
Devriendt Eveline  21 
Goedemé Julia  22 
Mues Linde    22 
Van der Aelst Emma  23 
De Ridder Dennis   24 
Van de Vijver Julia  25 

Spaghettidag – actie D2 
Wij, Osta Dames 2 van Osta volleybalclub, nodigen je uit op zondag 19 februari om spaghetti (Royal) te komen 
degusteren. Je steunt het goede doel en krijgt in ruil daarvoor een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. Je wordt 
verwacht in Villa Quinta (Jagersdreef 9), gelegen in de bossen van Zoersel waar je voor of na deze lekkernijen 
een prachtige wandeling kan maken om tot rust te komen en te genieten van de omgeving. Deze info vinden jullie 
ook terug op https://www.facebook.com/events/1704503599841916/?ti=cl 

Inschrijven doe je het best door een mailtje te sturen vóór 15 februari naar anneliesheijns@hotmail.com. Betalen 
doe je het liefst ter plaatse. 

Je vermeldt: 
 - Het uur waarop je wenst te komen:  - Welke Spaghetti je verkiest: 
 o 12.00u – 13.30u     o Spaghetti Royal (ham, spek , champignonroomsaus) €10 
 o 13.30u – 15.00u     o Spaghetti Bolognaise €10 
 o 17.30u – 19.00u     o Spaghetti Vegetarisch €10 
 o 19.00u – 20.30u     o Kinderportie €7 
 
- Met hoeveel personen je aanwezig zal zijn.  
 
Osta Dames 2 zullen je dankbaar zijn! 

https://www.facebook.com/events/1704503599841916/?ti=cl
mailto:anneliesheijns@hotmail.com

