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JANUARI 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 

Clubdag 

 
Alle Osta ploegen spelen thuis en 
daar willen we iets speciaals rond 
doen … 

Zaterdag 21 januari,  2017 

 

 

 

 

 

 

 

Spaghettidag – actie D2 
Ook dit jaar weer pasta op het menu 

Zondag 19 februari, 2017 
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Als het goed is loopt deze actie momenteel al en zijn er ook al wat bestellingen 
binnen gekomen. Op de Osta Facebook pagina merk ik zelfs dat er al een 
bepaalde soort wijn is uitverkocht  

Er snel bij zijn blijkt dus de boodschap te zijn … 
 

Voorwoord 

Spaghettidag 

 

Wijnverkoop – actie H2 

 

 

Actie – D2 
Via deze weg willen we de ganse Osta-clan al laten weten dat D2 ook dit seizoen 
weer een spaghetti-dag organiseert als ploegactie. 
Op zondag 19 februari 2017 worden jullie allemaal verwacht voor een heerlijke 
portie pasta.  
Verdere details volgen onge-twijfeld de komende weken. 

 

Kersttornooi 2016 
 Ook deze editie was weer een 
voltreffer en dus lijkt het logisch 
dat de ‘Kersttornooi’ traditie zeker 
behouden blijft. 
 
Nen dikke merci aan de organi-
satie om ook nu weer alles vlot te 
laten verlopen. 
 
Uiteraard staat of valt het succes 
met jullie massale inschrijvingen 
en enthousiasme  Dus ook voor 
alle deelnemers een dikke pluim! 

Door jullie voorzitter 
Het eerste voorwoord van het jaar zou geen voorwoord zijn moesten er geen beste wensen in staan. Dus 
namens het bestuur en mijzelf  een zeer gelukkig en gezond 2017! Dat al jullie goede voornemens mogen 
uitkomen. 

En hoewel gezondheid en geluk natuurlijk het allerbelangrijkste zijn, blijft mijn nieuwjaarswens daar niet bij. Ik 
wens iedereen een mooi volleybaljaar toe met sportieve resultaten voor éénieder. Laten we in 2017 gaan voor 
meer WIJ en minder IK.  

Wij geven elke dag het beste van onszelf in de organisatie die OSTA recht houdt, want we willen een club waar 
iedereen zich thuis voelt. Samen met jullie willen we dan ook in 2017 verder werken aan een warme club waar 
het fijn is om te sporten. De maand januari is een maand waarin we terugblikken en vooruitzien. Zo wil ik toch 
nog even het Kersttornooi aanhalen. Het gezelligste en warmste tornooi van OSTA vond plaats in de warmste 
week van het jaar. Op 19 december was het weer zo ver. Ik heb het met eigen ogen mogen aanschouwen en 
voor sfeer en ambiance was dat zeker een 10 waard. Met dank aan de organisatoren Ben, Mickel en Peter. 

Maar ook onze jeugd hebben we niet in de kou laten staan. Alhoewel … voor één keer mochten ze hun 
volleybalschoenen inruilen voor ijsschaatsen. Samen met Peter en Jens trokken ze op 21/12 naar de ijspiste 
op de kerstmarkt. Een uitje dat door iedereen enorm gesmaakt werd en een jaarlijkse traditie die zeker in stand 
moet worden gehouden. Wat is het toch fijn om OSTA-lid te zijn!!! 

Er dan is er nieuws! Groot nieuws! In de afgelopen maanden heeft het huidige bestuur kenbaar gemaakt om 
het roer, na een jarenlange trouwe dienst, over te willen dragen. Concreet betekende dit, wanneer we OSTA 
willen laten voortbestaan, er een nieuw bestuur samengesteld moest worden. Ik kan al een tipje van de sluier 
oplichten. Er zijn een aantal leden opgestaan en samen gaan zitten om het ‘ijzer’ te smeden.  

Eerst zullen ze met het huidige bestuur de werkzaamheden inventariseren, later nieuwe plannen bespreken. 
We houden jullie op de hoogte. Maar onze zoektocht is nog niet ten einde. We hebben nog kandidaten nodig 
voor het feest-comité en even belangrijk ... we zoeken dringend scheidsrechters; zonder scheidsrechters kunnen 
er immers geen wedstrijden gespeeld worden … 

In 2017 gaan we er weer stevig tegenaan met o.a. onze spaghetti-dag en nog andere nader te bepalen neven 
activiteiten. Dus mensen jullie lezen het … we hebben er ook dit jaar weer ongelofelijk veel zin in.  

Jullie voorzitter, 
Werner 

 

Helpende handen 
 Naast het dagelijks bestuur waar 
dus wo goed als zeker al een 
volledige vervanging voor werd 
gevonden zijn er ook nog andere 
kleinere taken die nog ingevuld 
dienen te worden. 
Laat het ons dus zeker weten als 
jij hier wel wil aan mee helpen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld nog om: 
feest-comité, nieuwsbrief, tornooi 
organisatie, 1 mei clubtornooi, etc. 
…  
Ook voor deze taken zijn we dus 
nog op zoek naar wat extra hulp!  

Jarigen 
Vanderyse Janne  08 
De Keyser Judith  10 
Heijns Annelies   10 
Verbiest Kaat    11 

Bestuurswissel 

 
Zoals jullie al in het voorwoord hebben kunnen lezen is alles de voorbije weken in een stroomversnelling terecht 
gekomen. De komende weken en maanden houden wij jullie zeker verder op de hoogte. In ieder geval kan dit 
nieuws tellen als Kerstcadeau en de wetenschap dat Osta Berchem ook na het seizoen 2016 - 2017 blijft 
bestaan, zij het dan met een zo goed als volledig nieuw dagelijks bestuur … 


