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Nieuwsbrief Zoeff
Zoeff - tornooi: 14 maart 2018

11 maart 2018

We organiseren voor de 3de keer ons Zoeff-tornooi! Dit is een tornooi binnen
onze club. Dus enkel Zoeff-leden kunnen hieraan deelnemen.
We spelen die avond een tornooi met gemengde teams. We starten om 20u
met de opwarming. Nadien wordt er aan de hand van loting bepaald wie
tegen wie zal spelen. Elk team speelt 5 wedstrijden van 2 sets. Aan het eind
van de avond tellen we het aantal punten per team op en bepalen we zo het
winnende team.

Recreantentornooi
De Treffers Overijse
14 maart 2018

Zoeff - Tornooi
23 april - 6 mei
2018

Naast het speelplezier trakteren wij de winnaars ook op een leuke prijs! Dus
tijd voor actie want er zijn nog enkele plaatsen vrij! Ga op zoek naar een
dubbelpartner en schrijf jullie ten laatste op 11 maart in via het formulier op
de website.
Wafelverkoop
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GA OP ZOEK NAAR
EEN DUBBELPARTNER

SCHRIJF JULLIE IN

GA VOOR EEN LEUKE,
SPORTIEVE AVOND!
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29 april 2018

Recreantentornooi
B52’s
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Wafelverkoop

Drinkbus

Het wordt een jaarlijkse traditie, onze
wafelverkoop.

Er zijn nog enkele leden die hun cadeautje voor
2018 nog niet hebben ontvangen. Vraag er zeker
de eerstvolgende speelavond naar, indien jij nog
niets hebt gekregen.

Deze keer willen we jullie tussen 23 april en 6
mei mobiliseren om wafels te verkopen aan
vrienden, familie, buren, collega’s, enz. Ten
laatste op 7 mei geef je je bestelling en het cash
geld af aan Sofie of Debbie. Op maandag 14 mei
kan je je bestelling dan komen ophalen.

Warm water
De stad Vilvoorde liet ons weten dat de boiler
van de sporthal vervangen moet worden. Dit
verloopt via aanbestedingen waardoor het zeker
nog tot eind april kan duren voor er opnieuw
met warm water kan gedoucht worden.

In het aanbod zit ook deze keer: vanille-,
chocolade- en speculaaswafels, een gemengde
doos met voorverpakte wafels en frangipane.
Telkens in dozen van 700g voor 5 euro.
De opbrengst gebruiken we ook dit jaar weer
om jullie te trakteren op een fietstocht met
etentje in de maand september.

Herbelijning zaal
Eind juni zal er in de sporthal gewerkt worden
aan de herbelijning van het basketbalveld.
Daardoor zal de zaal tussen 25 juni en 1 juli
gesloten zijn.

JARIGE ZOEFFERS MAART - APRIL
Mark

12 maart

Sabine

12 april

Gerald

27 maart

Senne

13 april

Lut

28 maart

Corry

19 april

Pascale

30 maart
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