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

75ste jaargang: 2016 - 2017
Acc.
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 en Evie Lauwers
sylvie.clubblad@hotmail.com

Contact
André Verleene
borgerhout@korfbal.be

Website
www.borgerhout-gw.be.
Rekeningnummer
BE06 0013 1619 5222
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Zebranieuws
Nummer: 39
Seizoen 2017 - 2018

Datum: 09/06/2018

KOMEND WEEKEND
Zaterdag 10 juni: mini-voetbaltornooi
Morgen gaat het mini-voetbaltornooi door.



Het tornooi start om half 10.
De BBQ sluit aan op het tornooi: +/- 17.30 uur.

Het wordt een drukke dag (toogdiensten, organisatie tornooi, hamburgers, broodjes, BBQ, …) We
hopen op vele helpers!
Vanavond vanaf 18.00 uur wordt alles klaargezet zodat we morgen fris kunnen starten.
En nu… duimen voor mooi weer…
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Zondag 11 juni: jeugdreceptie en kampioenenviering
Beste jeugdleden en ouders,
Beste leden en sympathisanten,
Traditiegetrouw gaan op het einde van het seizoen de jeugdreceptie en de kampioenenviering door.
Om de examens en de vakantieperiode voor te zijn, werd gekozen voor zondag 11 juni.
Om er een toffe dag van te kunnen maken waar onze jeugd nog een laatste maal voor de examens
lekker kan ravotten op onze velden, openen we de kantine om 14.00 uur.
Daarna wordt er een woordje uitleg gegeven over het komende seizoen
en zetten de trainers en spelers elkaar in de bloemetjes.
Natuurlijk komt niet alleen onze jeugd aan bod; ook de senioren en gewestelijken worden gevierd.
We hopen jullie zondag te zien!

We organiseren een kleine receptie.
Op voorhand werd er geen hulp gevraagd,
maar we rekenen erop dat er spontaan enkele vrijwilligers wensen te helpen.
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JEUGD
Jeugdreis 22, 23 en 24 juni
Het is bijna zo ver: we gaan met de jeugd op weekend naar Oostduinkerke op 22, 23 en 24 juni.
Wie onze jeugd wilt komen uitzwaaien: onze kantine opent om 16u.
Voor kinderen die nog twijfelen, hieronder kan je de planning vinden:
Vrijdag 22/06:
17u00 samenkomen kantine
17u30 vertrek
19u30 aankomst
21u00 Avond activiteit
22u00 Slapen
Zaterdag 25/06:
09u00 ontbijt
10u00 activiteit
12u30 lunch
14u00 activiteit
16u00 snack
18u00 eten
19u30 Avond activiteit
Zondag 26/06:
08u30 ontbijt + lunch maken
09u30 inpakken
10u30 Activiteit
12u30 Lunch
13u30 Activiteit
15u30 snack
16u00 vertrek richting kantine
18u00? aankomst kantine
Wie zich nog wilt inschrijven? Dit kan tot 31/05/2018!
Hoe kan je je nog inschrijven?
e-mail: jeugdevenementen_bgw@outlook.com met vermelding van de naam van het kind/ van de
kinderen.
Overschrijving: €75 op rekeningnummer BE06 0013 1619 5222 op naam van Borgerhout/GW Korfbal
Club met vermelding jeugdreis en naam van het kind/ de kinderen.
Wie reeds het voorschot heeft betaald, vragen we het resterende bedrag te betalen VOOR
31/05/2018.
OPGELET: Niet betaald voor 31/05 is niet ingeschreven en kan niet mee!
Heb je nog vragen? Dan kan je ons steeds mail of vragen bij Tacha en Elke
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Bewegingsschool



10 juni jeugdreceptie
23 juni afsluitmoment bewegingsschool: We eindigen dit korfbalseizoen met een leuke en
gezellige middag. We voorzien voor de kids leuke activiteiten en de ouders kunnen gezellig
meegenieten vanop ons terras. Meer info hierover volgt nog!

U8 programma
* Zaterdag 9 juni 2018: GEEN TRAINING --> VOETBALTORNOOI
* Zondag 10 juni 2018: KAMPIOENENVIERING + JEUGDRECEPTIE
* Woensdag 13 juni 2018: Training van 18u tot 19u
* Zaterdag 16 juni 2018: Training van 10u30 tot 12u
* Woensdag 20 juni 2018: Training van 18u tot 19u
* Vrijdag 22 juni tot zondag 24 juni: JEUGDREIS --> verdere info volgt nog

Foto’s jeugd
Linda, de mama van Maya heeft de afgelopen wedstrijden weer leuke foto’s gemaakt! Je kan ze
vinden via volgende linken:


Wedstrijden en tornooi Rijko U14
https://drive.google.com/open?id=1YoMci7UWZ_fvObEBoSYH39VvUZ-NjO21
https://drive.google.com/open?id=1cEdbcVvjjYt6ORKWwl0ICxGmttas96cd
https://drive.google.com/open?id=1hh7rhDKiPuvzqvAhtfQGdLZP-DBxE-3x
https://drive.google.com/open?id=1OcJhdrrm0toTumtHfN04_ppTNEoZOSlu



Wedstrijd U12B
https://drive.google.com/open?id=1OhbIjHo4lzz2axfKf-JkauHmCQhLX8HI



Tornooi Rijko U12
https://drive.google.com/open?id=1xEE1B0NRBlRcnMuCq2fMkoHKsMRHFKHq
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www.pagima.be
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KANTINEDIENSTEN
datum
zaterdag 16 juni

kantinechef
Peggy

uren

ploeg

13u-19u

Seth Moortgat
Jaro Peeters

zondag 17 juni

José

16u-20u

Dean Buts
Luc Lenjou

zaterdag 23 juni

Carine Dockx

13u-19u

Kirsten Pede
Glenn Pauwels

zondag 24 juni

Nat/Sven

16u-20u

Wendy Vandenboche
Sabine Verleene

zaterdag 30 juni

??????

13u-19u

Jonathan Put
Smeets Michael

zondag 1 July

Marie-Rose

16u-20u

Fred Stevens
Sylvie Van De Waeter
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