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Evenementen 

Osta Berchem vzw 
Leerkens 40 
2600 Berchem 
 
www.ostaberchem.be 

 

MEI 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 

Fuif - Actie D3 

 

 

In café de Storm onder het MAS 

 

Vrijdag 12 mei, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene vergadering 
Hier krijgen jullie nog een aparte 
mail voor toegestuurd 

Zondag 4 juni, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ribbekes - Actie H1 

 
Meer info volgt nog 

Zaterdag 10 juni, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd Stage 

 

 

Tongerlo verwacht jullie al … 

 

 

2 en 3 september, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osta tornooi 

 
Met deelname van D1 en H1 

 

Zaterdag 2 september, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osta tornooi 
Met deelname van D1 en H1 

Zondag 3 september, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Scholensportdag 

 
Helpende handen gevraagd 

 

15 september, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osta mosseldag 
Ook voor de niet mossel-liefhebber 
zijn er alternatieven  
  

26 november, 2017 
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Voorwoord 

Osta clubactie 

 

 

De laatste loodjes 
De jeugdpralines zijn ondertussen allemaal verdeeld, rest enkel nog fuif van D3. 
Een onvergetelijk feestje dat jullie zeker niet mogen missen 

 

Interclub tornooi 
 Het was wel één van de koudste 
uitgaven van de voorbije jaren, 
maar op het Belgische weer 
hebben we nog altijd geen vat!  
 
Jammer genoeg ook dit jaar weer 
enkele deelnemers die hun kat 
stuurden … Maar alle anderen 
maakten er weer een super leuke 
dag van. 
 
Winnaars dit jaar werden 
uiteindelijk Ans, Gertjan en Abbe 
( ondanks z’n blessure  ) 

Door jullie voorzitter 
De paashaas en de klokken zijn al efkes terug naar Rome, alle ploegen hebben hun laatste match gespeeld 
en we hebben al een paar prachtige voorjaarsdagen gehad. Terwijl jullie dit voorwoord lezen is het 1 mei 
tornooi bezig en zal mijn opvolger volgende maand er graag op terugblikken. Want inderdaad … dit is mijn 
laatste voorwoord voor onze club.  Iedereen, behalve diegene die het laatste half jaar op een onbewoond eiland 
hebben doorgebracht, weet ondertussen dat de fakkel is doorgegeven. 

Aan alles komt een eind, dus ook aan mijn voorzittersfunctie. De verleiding is natuurlijk groot om in dit laatste 
voorwoord terug te blikken op de afgelopen jaren dat ik voorzitter was van OSTA ... wat ik niet zal doen. Wat 
ik wel graag kwijt wil is dat ik het altijd met veel plezier heb gedaan … en dat is natuurlijk in de eerste plaats 
te danken aan de mensen om mij heen. In het bijzonder de mede-bestuursleden en al die anderen die zich 
voor OSTA inzetten. Zij hebben het al die jaren wel erg makkelijk voor mij gemaakt. Want laten we eerlijk zijn, 
dat zijn de mensen die het uitvoerende werk mee op zich namen, alléén kan je dit niet maken. 

Het organiseren van activiteiten, het verzorgen van de correspondentie, de financiële administratie, het 
bijhouden van de website en ga zo maar door. Nen dikke merci hiervoor. In al die jaren heb ik vele mensen 
leren kennen en zijn velen dan ook mijn vrienden geworden. En dat is iets, vooral als je wat ouder wordt, wat 
je steeds meer waardeert. Hierbij wil ik speciaal ook Benny als duivel doet al en overal aanwezig en Peter als 
DE financiële specialist en detaillist vermelden, eiken bomen en rotsen om op te bouwen… 

Na zoveel jaar is het goed dat anderen de fakkel over nemen. Nieuwe gezichten brengen immers ook weer 
nieuwe ideeën. Daarbij zijn het ook niet de eerste de beste die ons opvolgen: Ben, die mij als voorzitter opvolgt, 
heeft de volleybalmicrobe al met de paplepel meegekregen. Maar ook de andere (nieuwe) bestuursleden zijn 
al jaren heel nauw verbonden met onze club en kennen het reilen en zeilen ervan. 

En dan zijn er ook nog diegene die in het bestuur blijven: een pak ervaring en goede wil met een visie op de 
toekomst! Het zit dus goed, neen uitstekend! Dat maakt het voor mij ook makkelijk om een stap terug te zetten. 
Vanzelfsprekend wens ik jullie allemaal veel succes en ik hoop dat jullie met volleybal en OSTA net zoveel 
plezier zullen beleven als ik heb gehad. 

Rest mij jullie tenslotte allemaal nogmaals hartelijk te bedanken voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren 
van jullie heb gehad. We zullen elkaar in de sporthal of op andere ploegactiviteiten ongetwijfeld nog regelmatig 
ontmoeten.  

Greetz 
Werner Geef dit zeker door 

 Ben je de voorbije weken 
verhuisd, of heb je in de nabije 
toekomst plannen in deze richting 
laat ons dit dan zeker weten. 
Ook als je mailadres of 
telefoonnummer wijzigt vernemen 
we dit graag. 
Vooral in geval van kwetsuur of 
ongevalsaangifte zijn correcte 
gegevens onmisbaar. 
Voorlopig is hiervoor de enige 
juiste contactpersoon Benny, te 
bereiken via bowlers@scarlet.be 
 

Jarigen 
Zmyslowska Oliwia  04 
Verheyen Benny   06 
de Haan Hannah  07 
Francx Bente   10 
De Broe Lucia   11 
Vandeneede Adelbrecht  14 
Theeus Kim    15 
Mutambay Laura  19 
El Ouaamari Lotfi  20 
Van Duppen Ben  21 
Impens Jeroen  22 
Van Hellem Peter  24 
Van Aken Staf   25 
Scheldeman Kobe   30 

Lidgelden 2017 - 2018 
- Jeugd en Sporta  € 125.00 

€ 175.00 (  indien betaling pas na 30 juni 2017 wordt uitgevoerd ) 
- Senior VVB  € 150.00  

€ 200.00 (  indien betaling pas na 30 juni 2017 wordt uitgevoerd ) 

Jeugdspelers zijn diegene die effectief in een jeugdploeg spelen en nog geen 18 jaar zijn, H3 en D4 vallen hier 
dus niet meer onder.  

Graag het bedrag, voor 30 juni 2016, storten op de clubrekening BE26 3200 1355 6529 van Osta Berchem 
vzw. Uiteraard betalen nieuwe leden pas na aansluiting en geldt dan het standaard tarief. 
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