K. Borgerhout/Groen-Wit K.C.
‘De negende man’

75ste jaargang: 2016 - 2017
Acc. 1
Te Boelaerpark
Arthur Matthyslaan 80
2140 Borgerhout
Tel.: 03 321 66 65

Acc. 2
Sportsite Drakenhof
Borsbeeksesteenweg 65 a
2100 Deurne
Tel.: 03 322 34 22

Zaal
Plantin & Moretuslei 343
2040 Borgerhout
Tel: 03 235 36 45

Clubkleuren
Shirt: rood - wit
Broek/rok: zwart

Verantwoordelijke clubbestuur
Evie Lauwers

Verantwoordelijke clubblad
Sylvie Mortelmans
sylvie.clubblad@hotmail.com

Contact
André Verleene
borgerhout@korfbal.be

Website
www.borgerhout-gw.be.
Rekeningnummer
BE06 0013 1619 5222

nr. 35

nr. 35

Zebranieuws
Nummer: 35
Seizoen 2016 - 2017

Datum: 02/06/2017

KOMEND WEEKEND
Kantine gesloten
Maandag 5 juni: Jaarmarkt in Borsbeek
Naar jaarlijkse gewoonte is het op maandag 5 juni weer jaarmarkt in Borsbeek. Omdat dit het ideale
moment is om buitenstaanders kennis te laten maken met onze club en om ook eens gezellig met
familie en vrienden buiten de muren van onze kantine af te spreken, staan we net als de voorbije
jaren met een kraampje op de markt.
Eveneens zoals de voorbije jaren, hebben we dit jaar weer een andere plek gekregen: dit jaar zal ons
kraam in de Jan Goovaertsstraat staan.
Nodig gerust vrienden, familie, kennissen, ... uit en laat ons tonen wat voor gezellige club we
zijn, hopelijk tot dan!
het jeugdbestuur
06u00 Opbouw
10u00-12u00
12u00-14u00
14u00-16u00
16u00-18u00
18u00 Opbraak

Rino, Gianni, Steve R, Sten, Dockx
Korfbalpaal
Toog
Jonathan P
Andy VDV
Damon
Phille
Rani
Fabio
Lynn VB
An VB
Jeffry, Koen, Jelle, Robby, Henri

Toog
Verleene
Elke D
Robby
Nathalie

Toog
Kristof Loos
Natacha H
Peggy
Sven
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BESTUUR
Zondag 11 juni: jeugdreceptie en kampioenenviering vanaf 16.00 uur
De jeugdreceptie en aansluitend kampioenenviering gaan door op zondag 11 juni vanaf 16.00 uur. De
kantine gaat open om 15.30 uur.
Zoals steeds worden alle leden (en hun ouders) getrakteerd op een hapje en een drankje zodat we
het seizoen gezellig samen kunnen afsluiten vooraleer we de vakantie starten.
Het belooft leuk te worden want we hebben kampioenen te vieren, er wordt een springkasteel
voorzien en we organiseren (bij goed weer) alles buiten in gezellige tentjes.
Tot dan!
Evie

Ledenbestand
Binnen de club zijn we bezig met een nieuw systeem om ons ledenbestand te kunnen opvolgen.
Hiervoor zijn een aantal gegevens van alle leden nodig.
Zo hebben we onder andere alle gegevens nodig die op de kleefbriefjes van de mutualiteit staan. Om
dit in orde te krijgen, zouden wij van alle leden (spelers, adherenten, steunende leden, ...) een
kleefbriefje nodig hebben.
Zouden jullie mij dit nog kunnen bezorgen?
Je mag deze altijd aan één van de trainers geven, maar evengoed mag je dit digitaal doorsturen via
mail/sms/messenger/whatsapp/...
Indien de medische fiche vernieuwd moet worden, werd dit reeds opgevraagd door Dré.
Eva
0477/18.51.59 of eva_janssens@hotmail.com

Start werken nieuwe kantine + officieel moment zondag 25/6
De gunning voor de bouw van onze nieuwe kantine ging door op 11 mei 2017.
Op dinsdag 23 mei 2017 ging de eerste werfvergadering door.
 De geplande startdatum van de werf is 6 juni 2017.
 Het einde van de werken is voorzien in maart 2018.
 De komende weken zal er worden gecommuniceerd met de buren (eigenaar aanpalende
sporthal, buren, omwonenden, …).
 Op zondag 25 juni wordt een officieel moment voorzien voor de opening van de werken.
Uiteraard zijn zullen onze leden hierop worden uitgenodigd.
Meer info volg nog, maar plan dit dus alvast in!!!
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EVENEMENTEN
Overzicht
dag
Maandag

datum

evenement
5/jun Jaarmarkt Borsbeek

locatie
Borsbeek

zaterdag

10/jun Voetbaltornooi

eigen velden

zondag

11/jun Jeugdreceptie en kampioenenviering

kantine

24 en 25/jun Jeugdreis
25/jun Nieuwe kantine: opening der werken

vrijdag
zaterdag

eigen velden

21-25/aug Sportweek

eigen velden

27/aug Clubdag

eigen velden

27/okt Halloween

kantine

2/dec Sinterklaas

kantine

Zaterdag 10 juni: mini-voetbaltornooi + BBQ
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JEUGDREIZEN
Jeugdreis bewegingsschool: 3 juni
Jeugdreisje Struisvogelnest
Onze bewegingsschool gaat ook op jeugdreis.
Deze zaterdag trekken zij naar het Struisvogelnest in Lier!

Op het programma staan een rondleiding op de boerderij, de diertjes eten geven, springen op de
springkastelen, spelen in de speeltuin, rijden op de tractor, pizza maken en lekker opsmullen!
Allemaal leuke activiteiten met leuke kids! Komt helemaal goed!!!
Iedereen wordt verwacht daar om 14u.
Steunactie
Tijdens het laatste competitieweekend staken we met enkele mama's van de bewegingsschool de
handen in elkaar.
 Op zaterdag werden er pannenkoeken en kindercocktails verkocht.
 Op zondag verkochten we hotdogs, sangria, jenever en kindercocktails.
Het was een groot succes, want alles was uitverkocht!!!
Met de opbrengst gaan onze kleinste zebra's naar het Struisvogelnest en besteden we de centjes voor
een leuk kinderhoekje in onze spliksplinternieuwe kantine ;-)
Nen dikke merci aan de helpende mama's en uiteraard onze klanten om alles op te eten/drinken!
Jeugdreceptie
Op zondag 11 juni is het jeugdreceptie. We blikken even terug op het voorbije seizoen. Dit met een
hapje en een drankje. En een klein presentje voor de kids 😉
Zebraweek
In augustus (21/8 – 25/8) organiseert de club een sportweek. Gisteren werd er op de
jeugdvergadering gevraagd om snel in te schrijven. De plekjes zijn beperkt! Dus wie nog zin heeft...
http://www.borgerhout-gw.be/index.php?pag=2
Sylvie
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Jeugdreis overige jeugd: 24 en 25 juni
Zaterdag 24 juni 2017
Wij gaan op Jeugdreis naar Bobbejaanland! Meer info vind je op http://www.bobbejaanland.be/ .
Na een leuke dag slapen we in tenten op de korfbal.

Samenkomst: 08.30u aan onze kantine
Lunch: de kinderen nemen een lunchpakket van thuis mee om op te eten in Bobbejaanland
Diner en overnachting: ’s avonds eten we op de club (heerlijke spaghetti) en slapen we daarna
in tenten
U8
De kinderen van de U8 (onder de 1m20) mogen indien gewenst een begeleider meenemen
(wel even op voorhand de trainers verwittigen). Hiervoor wordt 20€ aangerekend.
De ouders van de U8 komen de kinderen aan de kantine ophalen om 19.00u.
Zondag 25 juni 2017
We beleven een leuke dag op de club!
De U8 zijn terug welkom om 10.30u.
Alle kinderen worden opgehaald om 16.00u.
Prijs en betalen?
De kostprijs is €20 p.p.
Rekeningnummer: BE06001316195222
Mededeling: jeugdreis + naam van je kind
Wat nemen we mee?
 Slaapkledij
 Slaapzak
 Matras
 Kussen
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Eventueel een tent
Toiletgerief
Kledij dat vuil mag worden.
Lunchpakket
Rugzak
Zaklamp

Oproepen
1. Vervoer
We hebben dit jaar gekozen om met de wagen naar Bobbejaanland te gaan.
Zijn er ouders die eventueel over en weer willen rijden? We zoeken ouders die dit willen doen
’s morgens en/of ’s avonds.
Je mag dit laten weten aan Lynn Goos: lynn_goos@hotmail.com of 0472/ 58 52 73.
2. Tenten
Wie heeft er een tent die onze kinderen mogen lenen?
Laat Lynn iets weten: lynn_goos@hotmail.com of 0472/ 58 52 73.
Lynn
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