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Lieve Geel-Zwarters,
Allereerst wensen we jullie graag een heel gelukkig
Nieuwjaar, met alles wat daar volgens jullie bij hoort!
Op sportief vlak wensen we onszelf om snel weer
samen volleybalplezier te mogen beleven, maar in
tussentijd proberen we zoveel mogelijk clubgevoel op
te roepen met dit kleine GaZetje.
Afgelopen maand deden we nog iets met ons allemaal
samen, al was het dan voornamelijk online en met een
coronaveilig afhaalmoment: onze wijnactie! Dat
teamwerk nog steeds ons ding blijkt te zijn, lees je
later in dit GaZetje.
Met wist-je-datjes, enkele verslagjes en toffe foto's
tonen we je graag hoe de andere ploegen deze periode
ervaren. Laat het een inspiratie zijn voor je eigen
team en houd ons op de hoogte van jullie avonturen!
Heb jij ook iets te delen? Laat het ons weten via
gazetje@geel-zwart.be.
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Wist je dat..?

De Sint ook in Coronatijden zijn weg vond naar de sporthal? Onze U9 en U11
kregen een zakje vol lekkers!
...
Het pleintje langs de Vaartdijk in Wijnegem ook echt gebruikt wordt om te
volleyballen in openlucht? Je ziet hiervan bewijsmateriaal met Amber en
Jessica van D3S!
...
De U17 jongens ook al gespot werden op ditzelfde pleintje maar we geen foto
vonden? Als jij er ook gaat volleyballen, mag je ons altijd een fotootje
bezorgen!
...
Dames 2S afgelopen kerstvakantie letterlijk niet stil heeft gezeten? Ze hielden
een heuse wandelbingo met dagelijks stappendoel. Je ziet hier al enkele
sfeerbeelden en krijgt verderop in dit GaZetje hun format cadeau zodat je zelf
ook aan de slag kan!
...
MU15 en hun trainster Mano mekaar niet uit het
oog verliezen nu hun seizoen stil ligt? In het vorige GaZetje zagen we Mano
op deurbezoek gaan bij haar speelsters, nu werd ze zelf verrast met een
Nieuwjaarsdessert! Lili en Marie brachten haar een lekkere cake. Top, dames!
...
Flor van JU13 vorige maand iets heel speciaals meemaakte? Hij vertelt het
ons verderop in dit GaZetje!
...
De Volleybalstage van Pasen 2021 reeds gepland staat? Of en hoe alles zal
doorgaan blijft nog wel afhankelijk van de Coronamaatregelen.
Praktisch: van dinsdag 6/4 tot en met vrijdag 9/4, telkens van 11u tot 16u in
de sportzaal van Annuntia.
Doelgroep: U9/11, U13 (en onder voorbehoud van versoepelingen U15)
Mogelijkheid tot inschrijven volgt in februari.

Dankjewel,
verkopers!

Wijnactie

Zoals vele dingen in 2020, ging ook de 6e editie (!!) van de
wijnactie anders dan gepland. We hadden jullie héél graag met de
nodige “sjwoeng" een aangepaste selectie voorgesteld, maar
gelukkig konden we terugvallen op een uitstekende selectie van
vorig jaar… en een enthousiast publiek!
Met een afwachtend hartje zijn we aan de actie gestart via de
website, “de socials” en allerhande WhatsApp-kanalen. Wat ging
dat geven? Het antwoord is: een groot succes!! Er zijn even veel
flessen verkocht als vorig jaar, als dat geen mooie prestatie is!
Het was fantastisch om de bestellingen te zien binnenkomen. Ook
dit jaar hadden we er wat competitie in gestoken… en ook dit jaar
was duidelijk dat dit werkt. Omwille van de vele broers en zussen
bij de verschillende jeugdploegen, hebben alle spelers van U9U19 samen gestreden deze keer. Ze hebben tot de laatste week
aan kop gestaan en Heren 1 en Dames 3 hebben duchtig voor de
2e plaats gevochten. Als bij wonder, kwamen er de laatste dagen
nog enkele bestellingen binnen en werd de jeugd voorbijgestoken.
Proficiat aan Heren 1 om voor het 2e jaar op rij het klassement
aan te voeren. Ook een “dikke duim” voor Lander W, Tom G,
Pieter VD, Joris H, Jonathan K, Geert J, Griet M, Jelle N, Laura
W en Julie C voor jullie inzet als top-10-verkopers! Aan alle
spelers die hun bestellingen op naam van hun partner of kinderen
hebben doorgegeven… ook bedankt! :-)
LW

Flor aan het woord!

Een berichtje van Flor - JU13 - zondag 1 december 2020

Op mijn 12de verjaardag werd ik verrast door mijn neef Jorn uit
Limburg die toch (als enige van de familie) mee kwam vieren. Toen we
ons aan het amuseren waren moesten we van mijn ouders ineens mee
gaan wandelen “naar het park, om iets te gaan zoeken”… Niet dat we
daar veel zin in hadden….
Onderweg klopte de weg niet helemaal. En bovendien kwamen we
“toevallig” Xander Peeters tegen, met een mandje op de fiets ?? We
liepen langs de Vaartdijk en opeens zag ik wat vrienden en de trainer
staan ?! Ik kreeg ineens een privé training, helemaal Coronaproof ?!! Mijn
ouders hadden Jo kunnen verleiden om mij te verrassen. Jammer genoeg
mochten we maar met 4 samen komen en was het héééél koud die dag,
maar we hebben het toch 1,5u vol gehouden (met bevroren vingers).
Uit de fietszak van Mats kwam nog een leuke cadeau en uit de auto van
Jo een mooie symbolische herinnering. Uit dat mandje van Xander kwam
nog een grappige pinata waar ik uit volle kracht heel wat lekkers sloeg.
Het was een mooie manier om te herinneren dat dat de dag werd waarop
ik overal een mondmasker moest dragen 😊!
Bedankt Jo, om er te zijn voor ons op vele vlakken, op vele manieren én
op onverwachte momenten !
Flor Schildermans, U13

Dames 2S kerstbingo!

Verbonden
en actief

Op initiatief van Sara W startte onze D2S tijdens de kerstvakantie met
een wandelbingo in kerstthema. Enerzijds was er elke dag een
gezamenlijk stappendoel te behalen, anderzijds konden de speelsters
verrassingen verdienen door opdrachtjes uit te voeren, opgesteld in een
bingoraster. Diegene die erin slaagde om een rij te vormen door bv. te
wandelen met kerstmuts of lichtje, een nieuwjaarswens te delen, het
eigen truitjesnummer vast te leggen in de omgeving of een
kerstmarktdrankje mee te nemen, had recht op een verrassing die
voorzien werd door de speelster met het eerstvolgende truitjesnummer.
Een ideaal voorbeeld van een manier om samen met je ploeg in
verbinding te blijven en ook te blijven bewegen!
Inspirerend? Je krijgt de uitgewerkte bingo op de volgende bladzijden
cadeau, zodat je die kan aanpassen (qua thema, of misschien met eigen
ploegregeltjes?) en ook jouw ploeg met zoiets aan de slag kan!
We bedanken de dames ook graag voor het leuke fotomateriaal zodat
wij mee kunnen genieten!
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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? Laat je horen via
gazetje@geel-zwart.be.
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