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Rappé Joannes

Van: Rappé Joannes [rappe.joannes@telenet.be]
Verzonden: maandag 2 oktober 2017 21:12
Aan: 'Webmaster Avanti Brugge'
Onderwerp: Avanti Brugge Nieuwsbrief October 2017

Beste sympathisant van Avanti Brugge, 

 

We weten dat niet iedereen Facebook of Twitter volgt, of veel op het internet surft.   

Toch willen we zoveel mogelijk geïnteresseerden op de hoogte houden van het reilen en 

zeilen in Avanti Brugge. 

 

Vandaar deze nieuwsbrief die we u maandelijks zullen sturen. 

 

Doe gewoon een reply mocht je de nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, maar vertel 

het vooral voort aan diegenen die de nieuwsbrief in de toekomst ook wel willen 

ontvangen: een eenvoudige mail naar webmaster@avantibrugge.be volstaat. 

 

 

Sportieve evaluatie: 

 

Prima nieuws te melden:  de Heren en de Dames Fanion ploegen zijn nog ongeslagen, zowel in de competitie als in 

de Westvlaamse Beker (Heren) of Beker van Vlaanderen(Dames)! 

Ook de andere ploegen doen het goed; alleen is gebleken dat een tweetal jeudploegen wellicht in een te hoge reeks 

moeten aantreden en het dus wat moeilijker zullen hebben dit seizoen, maar ze zullen er zeker gesterkt uitkomen. 

 

Ook de basketbalschool kent een ruim succes: op meerdere locaties en tijdstippen konden onze jongsten proeven 

van basketbal, en kunnen zich nu inschrijven als volwaardig lid. 

 

Komende matchen Fanion ploegen: 
 

15/10/2017 Avanti Brugge - Oudenburg A   11:00 3e Provinciale Heren A Brugge De Koude Keuken 

21/10/2017 Koksijde B - Avanti Brugge  19:30 3e Provinciale Heren A Koksijde Gem. sporthal 

28/10/2017 Middelkerke B - Avanti Brugge  16:00 3e Provinciale Heren A Middelkerke Sporthal De Branding 

5/11/2017 Avanti Brugge - Melco Ieper B  17:00 16e fin. Beker WVL Brugge Sport Vlaanderen 

1/10/2017 Rupel A - Avanti Dames ONE  18:15 2e Landelijke Dames A Boom Brax-Hall 

1/10/2017 Avanti Dames ONE - Meetjesland  18:00 2e Landelijke Dames A Brugge-Dudzele De Polder 

22/10/2017 Evergem - Avanti Dames ONE  17:00 2e Landelijke Dames A Evergem Gem.Sporthal 

28/10/2017 Avanti Dames ONE -KBTK Kortrijk A  18:00 2e Landelijke Dames A Brugge-Dudzele De Polder 

 

 

Komende activiteiten: 
 

Noteer vooral de zeer belangrijke Bekerwedstrijd van 5 november in uw agenda.  Het wordt een flinke klus om te 

klaren, maar is o zo belangrijk om door te stoten naar de volgende ronde! 

Gezien het grote succes van vorige week zullen we op 19 november opnieuw een ontbijtsessie organiseren.  

En er staan nog meer activiteiten op stapel waar we jullie in de volgende nieuwsbrieven zeker zullen over 

informeren.  

 

De Nieuwe lidkaart: tal van voordelen: 
 



2

Uiteraard genieten de houders van de Avanti Lidkaart (15€) van gratis toegang tot alle competitiewedstrijden.  

Maar daarnaast bieden onze sponsors ook nog tal van voordelen op vertoon van de lidkaart: 

 

 

Benny Vandamme 

Zedelgem 

3% korting 

Callant promo zal gelanceerd worden waardoor de 

sympathisanten van Avanti een korting krijgen op 

hun auto verzekering 

Dupont Souvenirs 5% korting op alle aankopen (bedrukt) bedrijfs- en 

relametextiel 

Slagerij Ranson bij aankoop fondue, gourmet of teppanyaki GRATIS 

sausjes 

Creative Designs 5% korting op alle diensten (ontwerp logo, huisstijl, 

drukwerk, website,….) 

Albafloors 10% op eiken parket - 5% op terras ipe of padouk 

Elvino 10% op aankopen in de winkel 

Drive Brugge 10% korting bij onderhoud (alle merken, ook niet 

aangekocht) + extra korting 200€ bij aankoop nieuwe 

wagen 

Runningcenter Brugge 10% korting bij aankoop 

Fester Solutions 5% korting 
 

 

Merchandising te koop: 
 

Volgende merchandising producten zijn te koop op de thuismatchen of op bestelling bij het bestuur: 

 

 
 

Ontdek de Website van Avanti Brugge: wist je dat... 
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Na het weekend kan je snel en eenvoudig alle uitslagen van alle Avanti-ploegen zien via het menu [Competitie] 

[Wedstrijden Afgelopen week] 

 

 

Vragen of voorstellen zijn welkom op webmaster@avantibrugge.be 


