Het Stalvoc-bekeravontuur
STALVOCGAZET
Seizoen 2018-2019
Nr 2
Seizoen 2021-2022
Oktober - November 2018
Februari 2022

o

Nr 3

VZW VOLLEYBALCLUB
STALVOC BEVERLO

Bedankt Anja!!!

Sporthal Stalvoc
Rolweg 9
3582 Stal-Koersel
011 74 92 49

In deze editie willen we graag Anja Wouters
bedanken... Anja was jarenlang de ‘communicatieverantwoordelijke’ van onze club. Ze kan als geen
ander super vlotte en speelse verslaggeving
schrijven,
telkens
vergezeld
met
leuk
beeldmateriaal. Ze heeft gezorgd voor een enorme
boost van onze sociale media waarvoor onze
oprechte dank!!!
Anja heeft echter aangegeven haar ‘communicatie klakske’ aan de haak te hangen om zelf wat meer te
kunnen genieten van het volleybal van haar
mannen. Het zal niet gemakkelijk zijn om een
degelijke opvolging te vinden voor ‘ons Anja’...

°°°°°°°°°°°°°
In dit nummer:

Bedankt Anja

1

Pastadag

1

Stalvocstage Mol

2

Supporterslegioen

2

Agenda

2

Boeiende wedstrijdverslagen (liefst met leuke fotootjes) en toffe
nieuwtjes mogen nog steeds doorgestuurd worden naar
stalvocbeverlo@gmail.com

Pasta-avond

Laat de zomer maar komen!
Stilaan mogen we hopen op een ‘normale’ zomer.
En wie zomer zegt, denkt natuurlijk aan de
superleuke Stalvocstage. In 2022 ruilen we het
zand en strand van Oostende voor een keertje in
tegen het bosrijke Mol. Van maandag 25 juli tem
donderdag 28 juli zullen we ravotten in de
speeltuin, samen gibberen van het lachen tijdens
de teamspelen, smullen van overheerlijke
maaltijden... gewoonweg volop genieten van een
geweldige tijd. De bedjes staan dit jaar klaar in
jeugdcentrum Galbergen in Mol.
Meer info om in te schrijven volgt nog... houd dus
zeker jullie mailbox in de gaten!!!

Supporters terug op post
Sinds begin februari zijn supporters
weer welkom in onze Stalvoc-arena.
Denk er wel aan om jullie CST te laten
scannen en een mondmasker te
dragen! Het is echter heel belangrijk
om onze ploegen ‘veilig’ naar de
overwinning te schreeuwen, om ze
aan te moedigen als het effe tegenzit,
om te applaudiseren voor hun
inspanningen...

Er
staan
nog
heel
wat
competitiewedstrijden
op
het
programma, zowel geplande als
uitgestelde matchen. Om te weten
wie waar speelt, kan je telkens onze
Stalvoc-agenda raadplegen. Deze
verschijnt wekelijks op onze
facebookpagina en op de website
Volleyscores.

In de beker van Limburg zijn ook nog
heel wat blauw-witte Stalvocploegen
in de running om de beker de lucht in
te steken. Haal jullie supportersattributen dus maar terug van onder
het stof en roepen maar... Eén van de
halve finales wordt zelfs gespeeld in
onze eigen sporthal op 26/03.

18 februari: Pasta-avond Stalvoc
26 + 27 maart: 1/2 finales BvL (eentje in onze eigen Stalvoc-arena)
16 + 18 april: finale BvL @ Datovoc
1 mei: openlucht-tornooi Stalvoc
25 juli tem 28 juli: stalvocstage Mol
20 november: Amerikaanse Eetdag Kardijk Beverlo
* al onze activiteiten zijn afhankelijk van de coronamaatregelen gelden d op dat ogenblik

