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Rappé Joannes

Van: Rappé Joannes [rappe.joannes@telenet.be]
Verzonden: zaterdag 30 december 2017 17:11
Aan: 'Webmaster Avanti Brugge'
Onderwerp: Avanti Brugge Nieuwsbrief Januari 2018

Beste fans van Avanti Brugge, 

 

Eerst en vooral wensen we jullie een héél voorspoedig 2018, zowel in uw privé als bij uw favoriete basketbalclub. 

En dat al uw wensen werkelijkheid mogen worden! 

 

 

Nieuwjaarsreceptie voor bestuur, spelers, medewerkers en alle lidkaarthouders 

 

7 Januari 11-13u 
 

 

 
 

 

 

Bistro Sport Nautique 

Waggelwater 4 

8200 Brugge 

 

Het bestuur van Avanti Brugge nodigt graag de 

seniorspelers, jeugdspelers, medewerkers en iedereen die 

een Avanti-Lidkaart heeft, uit op haar nieuwjaarsreceptie. 

 

Plaats van het gebeuren:  
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Sportief 
De Heren zijn afgemeten Herfstkampioen: door de zege tegen Oedelem zijn we weer een stap verder in de 

titelstrijd. 

 

Voor januari staan volgende matchen op het programma: 

 

2/1/2018  19:30  Knesselare - Avanti Brugge Oefenwedstrijd Knesselare, sporthal Flabbaert 

6/1/2018  20:30  Gistel D - Avanti Brugge 3e Provinciale Heren A Gistel Sportcentrum Zomerloos 

14/1/2018 11:00  Avanti Brugge - Koekelare  3e Provinciale Heren A Brugge Sport Vlaanderen 

20/1/2018 19:00  ACJ Brugge - Avanti Brugge 3e Provinciale Heren A Daverloo Park 

28/1/2018 11:00  Avanti Brugge - Knokke-Heist  3e Provinciale Heren A Brugge Sport Vlaanderen 

 

De Dames One zijn ook Herfstkampioen geworden, maar op een gedeelde plaats met K-Basketteam Kortrijk.  

 

Wedstrijden van de Dames voor januari: 

 

6/1/2018 19:00 Avanti Dames ONE - Cobras Schoten 2e Landelijke Dames A Tempelhof 

13/1/2018 18:00 Blankenberge - Avanti Dames ONE  2e Landelijke Dames A Blankenberge D'Hoogploate 

27/1/2018 20:30 Bavi Gent - Avanti Dames ONE 2e Landelijke Dames A Sporthal Neptunus 

 

 

Try-out sessies voor U14, U16 en U18 

 

 

 

Avanti Brugge wil volgend jaar haar oudere jeugd inschrijven in Landelijke 

Reeksen. 

Daarvoor zijn we nog op zoek naar baskettalent om onze ploegen te versterken. 

 

Je bent welkom in de Sport Vlaanderen Sporthal voor een try out 

- 10 januari 17u30-19u 

- 11 januari 18u30-20u 

 

Kan je die dagen niet aanwezig zijn of wil je meer informatie:  

neem gerust contact met Philippe De Koster: 

+32 468 43 69 of mail naar de.koster.philippe@telenet.be 

 

 

 

11 februari 2018 15u: 1/8 finale Beker West-Vlaanderen! 
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Om sterk aan de opworp te verschijnen en onze ploeg volop 

vocaal te ondersteunen, kunnen onze sponsors,  

supporters en sympathisanten vanaf 12u aanschuiven voor een 

Avanti-Lunch. 

 

Voor een prijs van 25 EUR krijg je 

- apero met amuses 

- parelhoen met aangepaste groenten 

- gratis inkom voor de wedstrijd 

 

Inschrijven via secretariaat@avantibrugge.be, en betaling te 

doen  

op rekening BE49 1030 5217 6671. 

 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus best vlug inschrijven! 

 

 

 

12 jan 2018: Nieuwjaarsdrink en Kippenfestijn bij de Dames 

 

 
 

 

Om 2018 goed in te zetten houden de Dames op vrijdag 12 januari een 

nieuwjaarsdrink met een kippenfestijn. 

 

Waar?           Zaal Den Ark, Sint-Michielslaan 35, naast de Sint-Godelievekerk 

Wanneer?  Vrijdag 12 januari om 19u 

Wat?              KIPPENFESTIJN, gevolgd door een fantastische BINGO  

Prijs?             15 euro voor de volwassenen (aperitief – kip – frietjes) 

                         15 euro voor de speelsters (aperitief – kip – frietjes – 

drankbon) 

                         11 euro voor de kinderen t.e.m. 12 jaar 

Voor wie?    Voor iedereen 

 

Nodig ook vrienden en familie uit om er een groot feest van te maken. 

 

Inschrijven? Graag een mail sturen naar secretariaatdbb@hotmail.com met 

vermelding aantal personen + naam 

ten laatste tegen zondag 07/01/2018 

 

 

Bij deze gelegenheid zal er trouwens ook een standje zijn 

met het merchandising materiaal van Avanti. 

Binnenkort kleuren de wedstrijden van de Dames ook ROOD! 

 

 

 

Basketbalkampen  Pasen en Zomer 2018 
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De inschrijvingen lopen vlot binnen, maar blijkbaar is nog niet iedereen al volledig 

op de hoogte. 

Ook meisjes zijn van harte welkom, en uiteraard ook van spelers van andere clubs. 

 

Je kan trouwens ook al inschrijven voor de volgende zomervakantie. 

Alle details op de website onder de rubriek [Praktisch]. 

 

Inschrijven kan online via Electronische inschrijving basketkampen 

 

 

Avanti in de wereld 
 

Avanti blijft de wereld veroveren.  Recent kregen we nieuwe foto's binnen uit twee uiterste klimaten: 

Dieter en Jessica Puype kleurden de Rode Zee in Egypte nog meer rood met hun rode sjaal. 

Eric Van Craeymeersch daarentegen gebruikte de avanti-sjaal als localisatiehulpmiddel om hem 

gemakkelijk terug te vinden in de sneeuw. 

Je kan de beste foto's terugvinden op de site in de rubriek [Media] [Avanti in de Wereld] 

   

 

 
 

 

Feedback over de site of de nieuwsbrief 
Alle suggesties zijn welkom: stuur gewoon een mail naar webmaster@avantibrugge.be 

 

Met vriendelijke groeten, 

Joannes Rappé, Webmaster 

 


