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Hallo sporters,
Onze jeugdspelers hebben weer hun beste beentje voorgezet bij de wafelverkoop op 24/09.
De podiumplaatsen zijn deze keer weggelegd voor Meisjes U13, gevolgd door de Meisjes
U15 ploeg 1 en op de derde plaats vinden we de Meisjes U11 + 2-2 gemengd ploeg 3+4.
Alle topverkopers, die tijdens deze zonnige zaterdag hard gezwoegd en gezweet hebben,
wacht nog een leuk cadeautje dat hen één van de volgende trainingen zal overhandigd
worden.
Nu alle wafels op zijn kunnen we weer gaan smullen van onze lekkere SPECULAAS. Deze is
te koop in de cafetaria van de Bleukens en bij Verdonck kantoor-copycenter. In bijlage vind
je ook een affiche die je kan afdrukken om de verkoop op je werk, school,... te stimuleren.
1 doos (van 1 kg) kost 6 €, voor 2 dozen betaal je slechts 10 €.

De SINT brengt dit jaar ook weer een bezoek aan onze jongste spelertjes op maandag 05/12.
Omdat wij ondertussen heel veel jonge BVC-ers hebben, kan de Sint hen niet allemaal
tesamen ontvangen. Daarom zullen deze jongens en meisjes via hun trainer op de hoogte
gehouden worden hoe laat de Sint hen zal ontvangen.
lees verder

BVC is op zoek naar een FOTOGRAAF ! Ben jij iemand die graag fotografeert? Ga je elke
keer met veel plezier kijken naar een volleybalwedstrijd? Stuur dan je mooiste actie- of
sportfoto door naar bestuur@bvcbalen.be en neem deel aan de wedstrijd om hof-fotograaf
van BVC te worden. De doorgestuurde foto's worden tijdens het mosselfeest tentoongesteld.
Het publiek kiest die dag de winnaar.

Naar aanleiding van de oefenwedstrijd op 23 oktober van KSKD BRUGGE (het Belgian
Deaf Volley Team) tegen onze Heren 1 heeft Lennert Verdonck een verslagje geschreven. Het
KSKD-team is deze maand ploeg in de kijker. Het verslag vind je op onze website en op
facebook.

De afgelopen weken waren er weer een aantal trainingen die niet konden doorgaan o.w.v.
verschillende gemeentelijke activiteiten en/of feestdagen. In De Bleukens zijn er ook GEEN
TRAININGEN op volgende data :
vrijdag 25/11
zondag 25/12
zondag 01/01
maandag 02/01

Seniorenraad (Bonanza's)
Kerstmis
Nieuwjaar
Nieuwjaarsreceptie gemeente

Sportieve groetjes

