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NOVEMBER 2016 

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 

Mosseldag 

 

 

Ook dit jaar mogen de overheerlijke 
mosseltjes niet ontbreken 

 

Zondag 20 november, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaghetti-dag – actie D2 

 
Ook dit jaar weer pasta op het menu 

Zondag 19 februari, 2017 
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Zoals jullie weten wordt er van elke ploeg verwacht dat ze een ploegactie 
organiseren om zo jullie club financieel gezond te houden. Daarnaast is het ook 
gewoon tof elkaar tegen te komen op eens iets anders dan een volleybalterrein.  
De eerste acties lopen al binnen of zijn zelfs al achter de rug. Wacht zeker niet te 
lang om jullie actie en datum aan ons door te geven. Probeer ook rekening te 
houden met alle andere data waarop iets gepland wordt! 

Voorwoord 

Spaghetti-dag 

 

Osta clubactie 

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

 

Wist je dat … 
 Er ligt nog geen dag vast, maar 
normaal gezien zal er ook weer 
een Kersttornooi doorgaan ergens 
op het einde van dit jaar. 
 
Hou dus zeker jullie mail, de 
nieuwsbrief, de Osta Facebook 
pagina in het oog … 
 
We proberen jullie zo snel 
mogelijk een exacte datum te 
bezorgen.  

Door jullie voorzitter 
Sportief de juiste uitslag, knappe prestaties in zijn geheel, ze spelen als ploegen die moeilijk te bevatten zijn, 
ze tonen karakter en maken nu al zeker indruk op de tegenstanders … inderdaad ik heb het over onze OSTA-
ploegen. Hierna alvast een overzicht van onze toppertjes 

- D1 in 2de Gewest staan op een gedeelde 1ste plaats 
- H2 in 4de afdeling Sporta staan op een 2de plaats (wedstrijd minder gespeeld) 
- D2 en D3 staan in Sporta 5de afdeling samen op plaats 1 en 2 
- onze meisjes U13 reeks 1 AVF staan overtuigend 3de met geen enkele verlieswedstrijd (wedstrijd minder) 

Deze maand is er echter niet alleen gesport maar ook lekker gegeten. Via deze weg wil ik alle vrijwilligers van 
H1, in welke vorm dan ook, enorm bedanken voor hun inzet en bijdrage om het wederom mogelijk te maken 
om een goed georganiseerde ploegactiviteit neer te zetten. De ribbekes waren overheerlijk en een schot in de 
roos. Het kan niet genoeg gezegd of vermeld worden dat vrijwilligers belangrijk zijn in het clubleven. Zonder 
vrijwilligers kan geen club blijven bestaan. Dit evenement was hiervan weeral een levend bewijs. 

Natuurlijk ook een dankwoord aan de vele aanwezigen. Mede dankzij jullie was het een geslaagde activiteit. 
Noteer alvast onze volgende afspraak: mosseldag op zondag 20 november.  
Schrijven jullie alvast en mass in ?  

Om af te ronden wil ik toch nog even terugblikken op de nieuwsbrief van oktober. We zijn nog steeds naarstig 
op zoek naar opvolgers van ons uittredend bestuur. De zoektocht verloopt positief, we hebben al twee 
kandidaten die eventueel hun verantwoordelijkheden willen opnemen. Maar we hebben nog volk nodig om de 
club op de rails te houden. Als je je geroepen voelt ... aarzel niet om contact op te nemen. 

Het is overduidelijk ... we zijn het seizoen goed gestart, we zijn op goede weg. Ik ben een dankbare voorzitter: 
dit houdt een mens sterk en recht ... dit zijn de schone kanten in het leven … 

Tot volgende maand 
Werner 

 Kandidaten 
 Zoals ook al in het voorwoord te 
lezen staat zijn we nog op zoek 
naar een aantal kandidaten om 
Osta taken van ons over te 
nemen.  
We kunnen niet genoeg herhalen 
dat Werner, Benny en Peter er op 
het einde van dit seizoen  mee 
stoppen. Er zijn dus nog heel wat 
helpende handen nodig om Osta, 
in zijn huidige structuur, te laten 
verder bestaan. 
Wij rekenen op jullie … 

Jarigen 
Van Der Veken Lieselotte  03 
Van Den Branden Gudrun 06 
Baeten Sara    07 
Van Oevelen Philip  07 
Van Wolput Flo  07 
Draaijer Yara    10 
Roelandt Hendrik   10 
Vandeneede Adelbrecht  10 
Daenen Jens   12 
Swaelen Katarina   12 
Witters Fien   15 
De Baere Elke   19 
Raemaekers Jessica   27 

Mosselfestijn 

 
Op zondag 20 november is het dus zover en gaat ons jaarlijks mosselfestijn 
weer door. De voorbije jaren waren meestal een voltreffer met zo’n 150 eters 
die de overheerlijke mosseltjes naar binnen kwamen werken. 

Schrijf zo snel mogelijk in zodat het organisatie-team niet al teveel stress krijgt  
en tijdig alles kan regelen en bestellen  

Ook wie geen mosselen lust is uiteraard welkom want voor hen is er de keuze 
tussen stoofvlees of kipfilet met appelmoes. 

Tot dan … 


