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De must-reads
in dit nummer:
Wist je datjes
Wijnverkoop
Verbinding & herinnering
Kerstsfeer
Oproep kersttruien
Oproep ploegverbinding

Dag lieve Geel-Zwart’ers! Het is een tijdje geleden
dat er een clubblad werd verdeeld. Ideeën over
nieuwe digitale wegen en een stilgelegd seizoen
zorgden voor vertraging, maar niet getreurd! Het
boekje is terug! Helemaal in een nieuw jasje! Wij
presenteren u 't GaZetje. Een digitale verbinding
tussen ons allemaal, waar traditionele wist-je-datjes
en evenementen, maar ook ideeën om te blijven
bewegen en om in contact te blijven met elkaar
gedeeld zullen worden. Hier lees je de laatste
nieuwtjes, krijg je tips en advies van spelers,
trainers en sympathisanten, krijgt iedere ploeg de
mogelijkheid om een artistiek ei kwijt te kunnen,..
Kortom, hier vind je wat ons verenigt als
vereniging, als ploegen, als spelers, als ouders en
vrienden, als Geel-Zwart’er!
Voel je je geroepen om een leuk artikel te maken,
een verslag te schrijven, een tekening te maken,
leuke foto's te delen of een wist-je-datje toe te
voegen? Heel graag via gazetje@geel-zwart.be.

MU15

Wist je dat..?

U11

..De toekomst van onze club gegarandeerd is?
Tom G en Aline T een prachtige zoon Marcel kregen?
Katleen J en Nick R een knappe zoon Tibo mochten verwelkomen?
Joris H en Laura W een prachtige dochter Lott kregen?
Tim F en Yana R een mooie dame Renée op de wereld zette?
Charlotte H en Brecht S een mooie dochter Amélie kregen?
..Onze JU13 op dinsdag 3 november een ba'cho trail hebben gedaan? Ze
liepen, wandelden of fietsten 8km door Wijnegem van huis naar huis van
medespelers en dit in opwarmingsshirt. Ook vele oudere broers en zussen
namen deel. Prima vervangtraining. Al is een echte training altijd beter.
..Onze JU13 van hun trainer Jo V een bijnaam kregen en deze te vinden is
op onze website.
..Je op de Geel-Zwart website ook een webshop vindt voor het bestellen van
clubkleding en materiaal?
..Hanne en Jelle op de foto hierboven het beste van zichzelf geven op de
training van U11
..Mano langsging bij haar ploeg om ze geluk te wensen voor de examens

Reacties
"Waar komen die bijnamen vandaan?"

Wijnactie

Wij verkopen dit jaar opnieuw wijn en cava ter ondersteuning van
onze werking. Er zullen dit jaar weinig acties kunnen doorgaan.
Daarom is het extra belangrijk dat iedereen zich mee achter deze
verkoop zet!
Gezien het voorgaande succes en de COVID-19 beperkingen,
hebben we onze selectie van vorig jaar behouden. Dus de heerlijke
Carbonero, Loteta, Languedoc, Caprices de Lola en rosé Baro zijn
terug van de partij! De witte Rioja (Taron) is helaas niet meer
beschikbaar, maar de sprankelende cava's wel. Deze selectie
kunnen we met een gerust hart (digitaal) aanprijzen.
Meer info over de selectie vindt u op onze website
(https://www.geel-zwart.be/wijnactie/), net als een formulier om
te bestellen. Deel deze link dus met iedereen die je kent, met de
warme oproep om massaal te bestellen!! Bestellen kan tot en met
zondag 6 december.Alvast bedankt!
Het GZ-feestcomité-wijn-team
Joris, Griet, Senne, Jonathan en Lander

Doe allemaal je best om onze club te steunen!
Bestellen tot 6 december!!!

Zodra het mocht, gingen er heel wat ploegen aan de slag in de buitenlucht!

Geel Zwart in verbinding

Teambuilding van Heren 1

Ook het bestuur bleef vergaderen
op afstand..

Blijven jullie in connectie met elkaar?
Organiseer nog eens een zoomsessie om te weten hoe het met elkaar gaat..
Ga wat leuke briefjes in elkaars bus steken..
Deel foto's van vorig seizoen wanneer we elkaar nog mochten knuffelen en laat elkaar
weten dat je dat mist!

Mooie herinnering
Een berichtje van Jonas - kleutervolleyballer - maart 2020
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Lieve Senne, Iwan, Koen en Bart,
ik wil jullie bedanken voor de leuke tijd die we bijna
elke zaterdagvoormiddag samen beleefd hebben! Mijn
balvaardigheid is er serieus op vooruit gegaan! Ik heb
ook een hele boel nieuwe vriendjes gemaakt! Ook al
was het niet altijd even makkelijk voor me om stil te
blijven zitten tijdens jullie uitleg of te doen wat jullie
vroegen, ik heb toch het gevoel dat het al beter lukt.
Bedankt voor jullie geduld! Als jullie het zien zitten,
ben ik er graag volgend jaar weer bij! 😉
Jullie kleine kapoen Jonas

Hopelijk kan Jonas snel weer met zijn vriendjes spelen op zaterdagvoormiddag!

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!

'tis the season
TO BE JOLLY

Een kerstkantinneke zit er helaas niet in dit jaar. Het bestuur geeft hier alvast het
goeie voorbeeld om massaal leuke foto's met elkaar te delen! Neem een foto in je
beste/foutste/mooiste/lelijkste/... kerstoutfit en deel hem via facebook of instagram
met de rest van Geel Zwart! Laat ons elkaar aan het lachen brengen en wat warmte
toesturen!

Bedankt!

Take care
& BE SAFE

We horen graag jullie reacties, alsook jullie ideeën, wist-je-datjes,
verslagen en interviews om de volgende edities ook spetterend te maken.
Voel je je geroepen om een Geel-Zwart reporter te zijn? Graag jullie
reactie via gazetje@geel-zwart.be.
Redactie t GaZetje: Yinka DM, Sarah SH, Laura V en Paul J

