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Voorwoord
Met deze nieuwsbrief pakken we een oude gewoonte terug op.
Bedoeling is om op maandelijkse basis U nog beter op de hoogte te houden van het reilen en zeilen
in onze club. Onze nieuwe bestuursleden, Leen Van de Weyer en Kathleen Vanbets, verzamelen
alle weetjes en gieten ze in een mooie lay-out. Hun inbreng laat ook toe om de jeugdploegen meer
aan bod te laten komen.
Na wat problemen bij de start van het seizoen lijkt bij alle jeugdploegen momenteel alles in zijn
plooi gevallen en worden er goede tot zeer goede resultaten behaald.
Dit zonder het belangrijkste uit het oog te verliezen, namelijk dat alle spelertjes een fijne tijd
hebben op en naast het terrein.
Met dan ook nog een 1ste ploeg die na 10 wedstrijden nog steeds ongeslagen is kunnen we alleen
maar hopen dat de rest van het seizoen even voorspoedig mag verlopen.

De Sint
De Sint is in’t land!! En we hebben gehoord dat de goede man over de daken van onze
sporthal gaat lopen.
Pré-microben, Microben en Benjamins die benieuwd zijn of de Pieten iets door de
schouw gegooid hebben, moeten op vijdag 4 december zeker naar de training komen.

Mosselfeest
Het jaarlijks mosselfeest vond dit jaar plaats op 22 november. We konden weer rekenen
op een talrijke opkomst.
Bij deze willen we ook nog eens iedereen bedanken die een handje toegestoken heeft of
voor de tombola prijzen gezorgd heeft.
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Ploeg in de kijker
In deze editie stellen we de jongste basketballers aan jullie voorstellen: onze Prémicroben. Deze enthousiastelingen geboren tussen 2002 en 2004 trainen elke woensdag
en vrijdag van 17u tot 18u. Ze worden gecoached door Johan en Freddy

Staand v.l.n.r.: Tuur, Arthur, Petter, Wietse, Sander, Lise en trainer Johan.
Zitterd v.l.n.r.: Suleyman, Rube, Janne en Taha.
Kyda staat niet op de foto.
In onze volgende nieuwsbrief stellen we de Microben aan jullie voor.

NIEUWSBRIEF
Evenementen
1. Kerstkamp
Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met SPODI een Kerstkamp voor al onze
spelers geboren tussen 1997 en 2004. Het kamp heeft plaats op 21, 22 en 23 december
van 9u tot 16u, in de sporthal van het KTA. U krijgt hierover nog een aparte bericht.
Prijs: 45€
Inschrijven kan rechtstreeks in de catetaria bij Alex of via SPODI.
Wij hopen op een talrijke opkomst!!
2. Nieuwjaarsreceptie
Om het nieuwe jaar ook binnen onze club feestelijk in te zetten, nodigen wij al de
spelers en hun families uit voor de nieuwjaarsreceptie, op 9 januari om 19u in onze
sporthal. Aansluitend kunnen jullie allemaal de match tegen Demesmacre Leuven
volgen.
3. Ploegvoorstelling
Graag willen wij een oude traditie terug in het leven roepen: de ploegvoorstelling.
Stip 23 januari al maar aan in je agenda want dan stellen we onze Pre-microben en
Microben voor aan het grote publiek en dit net voor de thuis match van de eerste ploeg
heren tegen Lubbeek.
Wij verwachten iedereen om 19u30 in de sporthal van het KTA. Pre-microben en
Microben, wij rekenen op jullie aanwezigheid!
Iedereen kan de match gratis bijwonen. Het zal ongetwijfeld een boeiende match
worden want onze heren staan op dit moment op de eerste plaats!

Afsluitertje
We zijn van plan om regelmatig een nieuwsbrief te publiceren, dus tips, leuke ideëen, foto’s... zijn
zeker welkom. Spelers die zelf ook graag een stukje schrijven over een training, wedstrijd of kamp,
doe gerust, wij zorgen wel dat het gepubliceerd wordt.
Vergeet ook niet om regelmatig onze website te bezoeken.
Sportieve groeten,
Alex, Kathleen en Leen
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