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De must-reads
in dit nummer:

Wist je datjes
GZ in GVA

Lieve Geel-Zwarters,
Een nieuwe maand, dus een nieuw GaZetje. Februari,
de maand van de liefde! We willen graag oproepen om
bij elkaar te checken. Stuur eens een berichtje naar een
teamgenoot en/of trainer, vertel dat je hem/haar mist
en probeer eens een leuke herinnering op te halen. Zo
kunnen we de liefde toch een beetje voelen en
doorgeven!

De maand januari was een koude maand met veel
regen. Laten we hopen dat februari ons al wat meer
Kantine online: Après-ski
lentegevoel geeft, met meer licht, warmte en ruimte om
Gedichtje
te bewegen in de zalige buitenlucht en natuur. (We
Carnavalbingo
hebben al een weekje van sneeuwpret kunnen genieten).

Verbonden en actief

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.

Wist je dat?

Het oudercontact voor de nieuwe jeugdspelers dit jaar online doorging? Katleen J en
Jo V zorgden voor een avond vol interessante informatie over onze club- en
jeugdwerking waarbij een tiental ouders met hun vragen bij hen terecht konden.
...
Heren 2 al 10% van de ploeg is kwijt geraakt sinds het begin van de Corona
maatregelen? Dit niet in aantal spelers maar wel in kilo's. Het wordt tijd dat ze weer
kaasschotels, schotels warm gemengd en Black Mamba schotels kunnen eten bij Pol en
Nancy!
...
Sara W van D3S opgepikt is door onze Gemeente? Haar kerstbingo viel in de smaak
en de gemeente heeft deze gebruikt in hun column over wandel- en fietsroutes in
Wijnegem. Sara maakte ook een aangepaste versie voor Carnaval en ook deze vinden
jullie verder in ons GaZetje terug (vanaf pagina 6)!
...
In de Sportaploegen is er een kleine babyboom geweest de afgelopen maanden. Zo zijn
Lara S (D3S) en Dimi VD trotse ouders geworden van Sofia en ook Aster J (D3S) en
Ilja V (H3S) hebben niet één, maar twee toekomstige volleyballers op de wereld gezet:
Vic en Cas. Proficiat aan de kersverse ouders!
...
We hebben 35 nieuwe volleyballen. We zullen voorlopig nog even geduldig moeten
wachten om deze te gebruiken, maar zie ze al eens schitteren. We kijken ernaar uit :).
...
We in de GVA stonden met onze club? Lees op pagina 3 wat onze secretaris Lander
W in de krant vertelt over de stopzetting van de competitie.
#trotsoponzesecretaris
...
De Volleybalstage van Pasen 2021 reeds gepland staat? De club wacht nog op
bevestiging van de gemeente, maar voorlopig ziet de planning eruit als volgt: dinsdag
6/4 tem vrijdag 9/4 in de sporthal van Annuntia
- voormiddag (9-12u): U9 en U1
- namiddag (13-16u): U13
Meer info omtrent een concreet format en inschrijvingen volgt vanaf wij de
goedkeuring ontvangen hebben!

GZ in GVA

Verbonden
en actief

Kantine Online
Après-ski edition

"We gaan onze dansbenen nog eens los gooien. Ga niet direct op zoek naar de rode schuifdeur, maar zoek een rol tape en
plak een danstegel op uwe vloer en zet je laptop/computer aan.
Zet de verwarming uit en haal uw ski-outfit boven, we gaan de après-ski tour op!
Voor drank en snacks zal je zelf moeten zorgen. De feestplaten worden verzorgd door niemand minder dan Discobar
Blacklabel!"
Deze woorden waren het begin van een avond die we allemaal nog eens nodig hadden: dansen, naar dansende
teamgenoten kijken, zingen, samenzijn en even alle zorgen vergeten. Nick R en Hannes VH van DB Blacklabel
organiseerden een online kantinefeestje op zaterdag 6 februari. Door de achtergronden en leuke outfits kwam het Aprèsski gevoel ook al snel naar boven!
Merci voor deze onvergetelijke avond, Hannes, Nick en alle aanwezigen!
Aangezien beelden meer zeggen dan woorden, volgen hier nog enkele sfeerfoto's van het feestje!

P.S.: Zet alvast zaterdag 6 maart (20-23u) in jullie agenda voor een nieuwe editie. Meer info volgt nog via het evenement
op Facebook!

Gedichtje

Verbonden
en actief

Wij hebben aan onze MU15 gevraagd om hun gedachten rond de volleybal samen te bundelen. Hieruit kwamen
een mooi gedichtje dat we graag met jullie delen. Dankjewel aan alle poëten die het beste van zich hebben laten
horen!
De match gaat beginnen, Iedereen staat paraat
Vanaf nu klaar met gegiechel en gepraat
Amelia slaagt de bal heel hard op
De match begint al helemaal top
Het andere team speelt best wel goed
Mano roept luid wees behoed
De bal komt snel over het net
Het was moeilijk maar Zoë heeft hem net gered
Yana speelt hem over met veel kracht
Dat hadden de tegenstanders niet verwacht
We scoren een punt en juichen heel luid
Mano steekt trots een dikke duim vooruit
De tweede set begint, Daar staat Jinte klaar om super snel te sprinten
Marie heeft het nog niet eens door
Zij staat nog te praten tegen Floor
De bal komt over, Lili houd hem tegen
We winnen de set met 25-9

Mano J deed met haar ploegje ook een teamcall waarbij ze allemaal iets Geel-Zwart aanhadden,
dedication!

Verbonden
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Carnavalbingo

Eerst en vooral een dikke merci en proficiat aan Sara W voor haar kerstbingo. Via volgende link kunnen jullie
haar passage op de website van de Gemeente van Wijnegem terugvinden:
https://www.wijnegem.be/vrije-tijd/sport/wandelen-en-fietsen-in-wijnegem
Op bovenstaande pagina vinden jullie ook nog andere wandelroutes en initiatieven van verschillende
verenigingen.
Sara heeft de voorbije maand echter niet stilgezeten, maar ze heeft haar vorige editie aangepast!
Zie hier, haar 'Après-ski-ni, volleybal-ni, carnaval-ni, lente-nog-ni'-versie.
Veel plezier!
Spelregels:
1) Het stappendoel is een groepsdoel. #personen die meedoen x 10 000 stappen per dag. De stappen
tellen een hele dag op. Je hebt dus enkel een goede app of stappenteller nodig om je stappen te registreren.
Het is de bedoeling om elkaar te motiveren en te helpen. Als iemand niet aan zijn stappen geraakt, kan een
andere deelnemer méér stappen doen om te helpen het groepsdagdoel te halen.
2) Behaalde stappen mag dagelijks gepost worden in de whatsappgroep. Zo kunnen we tijdig zien of het
groepsdoel gehaald wordt, of er nog een late-night wandeling door iemand gemaakt moet worden.
Dagdoel kan tot 23.59u behaald worden.
3) Als het groepsdagdoel de hele week lang gehaald wordt, zorgt de organisatie voor een beloning.
4) De bingo is geen verplichting. Het is een extraatje om de vele af te leggen stappen op te leuken en om
jullie wat uit te dagen. Echter, een bingo-opdracht kan enkel op publiek, openbaar terrein uitgevoerd
worden. Zo zorgen jullie ook voor jullie buren en toevallige voorbijgangers voor wat kerst-hohohoentertainment. Voor een geslaagde bingo-opdracht dient er uiteraard als bewijs een foto in de whatsapp
gepost te worden. Het aantal afgelegde stappen bingo-gewijs maakt hier niet uit, laat ons zeggen ten
minste de straat op en af, zoiets.
5) Een volle bingo-rij kan gehaald worden zowel verticaal, horizontaal als diagonaal. Bij een volle bingorij zorgt een ploeggenootje voor een verrassing voor jou. Denk hiervoor out-of-the-box en coronaproof
uiteraard. De verrassing hoeft geen geld te kosten. Wie voor een verrassing zorgt, is afhankelijk van het
rugnummer op je volleybaloutfit. De volgende nummer in rij zorgt voor de verrassing. Heb je een tweede
volle bingo-rij, dan zorgt de nummer daarop voor een verrassing. Je mag bij een volle bingo-rij zelf de
verrassing claimen bij het juiste nummer door dit in de groep te posten.
Nummer 2 zorgt voor een verrassing voor nummer 1 die een bingorij kon maken, als nummer 1 nog een volle bingorij heeft, zorgt nummer 3 voor een verrassing. Een overzicht van de rugnummers en bijbehorende adressen vind je
hieronder. De rugnummers vormen een ketting. De laatste nummer zorg voor een verrassing voor de eerste
rugnummer.
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Carnavalbingo

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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