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Evenementen 

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

 

OKTOBER 2015 

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 

Fandag 

 
Gaat door op zaterdag 10 oktober 
aan sporthal het Rooi 

 

10 oktober, 2015 

 

 

 

 

 

 

Mosseldag 

 
Ook dit jaar mogen de overheerlijke 
mosseltjes niet ontbreken 

 

25 oktober, 2015 

 

 

 

 

 

Spaghetti Royal 

 
Ploegactie van D2, met hun steun 
aan de club … 

 

15 november, 2015 

 

 

 

 

 

 

www.ostaberchem.be


 

 
  

boe 

 

Nu het seizoen stilletjes aan op gang is getrokken wordt het ook tijd dat iedere 
ploeg alvast eens begint na te denken welke actie jullie dit seizoen willen brengen. 
Hieronder vinden jullie alvast de actie van D2 die ons een overheerlijke pasta 
zullen voorschotelen. Wacht niet te lang met jullie ideeën aan het bestuur door te 
sturen. Op zich kan alles maar probeer wel een beetje rekening te houden met de 
andere Osta ploegen ook …  

Voorwoord Fandag … 

 

 
Osta clubactie 

Op zaterdag 10 oktober 
 Bedoeling is dat, zeker alle ploegen die thuis spelen, zoveel mogelijk supporters 
op de been brengen om jullie ploeg en de club in het algemeen eens in de picture 
te zetten. Vanaf 15u30 kan je terecht voor de eerste wedstrijden en zullen de 
standjes buiten ook open gaan. Het einde is voorzien rond 23u30 … hopelijk 
verschijnen er die dag dus heel wat enthousiaste kijkers! 

Lidgelden 
 We zijn er bijna, dus via deze weg 
nog een finale oproep om ook de 
laatste leden er aan te herinneren 
hun bijdrage voor het seizoen 
2015 – 2016 over te maken. 
 
Kom je terug uit blessure of 
zwangerschap geef dan ook even 
een seintje zodat we jouw lidgeld 
voor dit seizoen kunnen bekijken 
en je licentie opnieuw aanmaken 
of vrijgeven.  
Ik ben altijd te bereiken op 
peter.somers@realdolmen.com 
   
 

Door jullie voorzitter 
Het OSTA tornooi op Linkeroever, de jeugdstage in Tongerlo en de Scholensportdag in Berchem zijn schitterend 
verlopen waarvoor dank aan alle helpers en deelnemers. 

Nu ook D3 aan de competitie beginnen is de ganse bende actief. Enkele ploegen zijn op zoek naar hun eerste 
overwinning terwijl H3 zelfs even op kop stond met 2 overwinningen ! 

Ga de volgende dagen zeker nog eens naar de coiffeur want trainer en kapitein werden gevraagd wanneer we 
kunnen langskomen voor een ploegfoto om alzo de foto’s op de website te actualiseren . 

Oktober staat bol van mogelijkheden om ook te genieten buiten het volleyballen, dus vlieg er in of er eens uit ! 
Supporters kunnen speciaal op 10 oktober terecht op het Rooi om onze teams aan te moedigen, eerste match 
om 15u30. We voorzien hotdogs en hamburgers en je kan zelfs soep mee naar huisnemen. Uiteraard ontbreekt 
de appeljenever niet (waar blijft die vrieskoude ?) en hopelijk sla je de nagel op de kop… 

Twee weken nadien is er dan weer onze jaarlijkse mossel dag waarbij ons feest comité nu toch eens graag die 
kaap van 200 zou ronden. Daarvoor moeten jullie natuurlijk allemaal komen en ervoor of erna kunnen we zeker 
nog helpers gebruiken. 

Kom op Ostakkers, no excuses ! 
 
Werner 

 

Spaghetti Royal 
 
 

D2 organiseert op 15 november 
hun ploegactie. Kijk zeker onze 
website er even op na, daar staat 
nu alvast extra informatie. Hou 
voor nu gewoon al deze dag vrij 
zodat er weer heel wat 
inschrijvingen te noteren zullen 
zijn. 
 
Dit alles gaat door in Villa Quinta 
in de bossen van Zoersel. Vanaf 
12u tot 15u en 17u30 tot 20u30 
kunnen de voetjes onder tafel 
geschoven worden.  
 
 

Jarigen 
Van Duppen Werner   03 
Vanhoenacker Laura  03 
Impens Marieke   06 
Maho Anaïs   08 
Monsieurs Griet   09 
Clinck Babette   12 
Stach Klaudia   12 
Roels Jan   14 
Kouba Rob   16 
Verhelst Koen   16 
Kienen Gunter   21 
De Sagher Eline  22 
Schoofs Sara   25 
Van der Jeught Helena 30 

Mosselen 25 oktober 2015 

 
Eind deze maand staan de lekkere mosseltjes weer op het menu, dit seizoen iets vroeger om niet al te veel 
gewrongen te zitten tussen allerlei feestdagen. Zoals jullie al wel weten zijn ook diegene die echt geen mosselen 
lusten meer dan welkom. Voor hen wordt er stoofvlees of kipfilet met appelmoes voorzien. 
 
Als het goed is zouden leden van het feest comité al bij jullie moeten zijn langs geweest met de flyers en 
inschrijving. Zo niet dan mag je hen zeker één van de komende dagen op training en / of wedstrijd verwachten.  
Kan je echt niet wachten dan mag je ook rechtstreeks inschrijven bij Lisette via lotje89@scarlet.be 
  
Uiteraard is het ook nu weer de bedoeling dat jullie met zoveel mogelijk leden afzakken naar Boom. Buiten jullie 
eigen ploeg graag ook wat reclame maken bij ouders, vrienden, familie om extra in te schrijven. Daar er heel 
wat voorbereiding bij komt kijken willen we er wel extra aandacht op vestigen om niet tot het laatste moment te 
wachten met inschrijven. 
 
Tot dan 
Het feest comité 
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