LS,
1) GEBOORTE
Met heel veel trots kunnen wij de geboorte aankondigen van een spiksplinternieuwe
website.
Onze nieuwe website geeft u een ruim overzicht van alles wat met ons VCO te maken
heeft.
Naast info over de ploegen, de kalenders, evenementen, uitslagen en klassementen vindt u
ook een uitgebreid arsenaal aan foto’s en video’s.
Heel actueel en een zeer mooie professionele layout.
Onze grote dankbaarheid gaat uit naar het communicatiebureau HAISJA.

Volledig belangloos en uit grote sympathie voor VCO hebben zij uren werk, energie en
centen gestopt in de realisatie van de website. BEDANKT !!!!!
Van VCO was het Geert Lemarcq die voor de nodige input en ondersteuning zorgde.
Eveneens BEDANKT !!!!!
Benieuwd ?
Ga snel naar: www.vcoudegem.be
2) MOSSELFESTIJN
In het weekend van 27 en 28 september heeft ons jaarlijks mosselfestijn plaats.

HARTELIJK WELKOM EN SMAKELIJK !!!!!!!
3)GROTE SCHOONMAAK
Door de werkzaamheden aan de sporthal namelijk de verfraaiing van de buitenkant en het
aanbrengen van een nieuw terras en nieuwe ramen ligt onze cafetaria bedekt met een
dikke laag stof.
De muren hebben eveneens een nieuwe laag verf nodig en de geluidsinstallatie is aan
vernieuwing toe.

Daarom een oproep aan iedereen die een handje wil toesteken.
Morgen, zondagvoormiddag, worden een aantal voorbereidingen getroffen.
Op maandag, dinsdag en woensdagavond gaat dan de grote poetsbeurt door.
Wij beginnen om 18.00 u tot ……… .
Wij zouden heel erg blij zijn als u op één van deze dagen een handje komt toesteken.

Onze seizoenstart is niet zonder de nodige beslommeringen gestart en uw aanwezigheid
zou ons alvast een riem onder het hart steken (…of is het een hart onder de riem ? )
4) STAND VAN ZAKEN HERSTEL SPORTHAL
Op 08 september gaven de betrokken verzekeringsexperten de toestemming om de
herstelwerken aan de sporthal te beginnen.
Prioritair wordt het dak aangepakt.
Aangezien alle materialen al aangevoerd waren konden de werken snel van start gaan.
Het al dan niet herstellen van de sportvloer blijft een discussiepunt dat nog heel lang kan
aanslepen.
Dit is echter geen beletsel om toch de zaal in gebruik te nemen.
Wij hopen erop dat wij begin oktober terug in onze vertrouwde omgeving kunnen trainen
en spelen.
De stad Dendermonde en hun verantwoordelijken van de sportdienst hebben bergen verzet
om alles in goede banen te leiden en de nodige ondersteuning te geven.
Uiteraard botsten hun inzet en allerbeste bedoelingen regelmatig tegen muren van
procedures, reglementeringen en verzekeringspolissen.
Toch onze oprechte waardering voor de hulp en de enthousiaste medewerking die wij
mochten ontvangen.
5) SPORTIEVE NIEUWSJES
Vorig weekend traden onze jeugdploegen en onze B en C dames aan in diverse
bekermatchen.
Onze jeugdploegen deden her schitterend.
Zowel de kadetten, de scholieren en de miniemen wonnen hun wedstrijd.
Onze C ploeg won van VDK Gent.
Een beperkte C ploeg kon een 0 – 2 achterstand uiteindelijk ombuigen naar een 3 – 2
overwinning.
Proficiat !!!!!!!!!!!!!

