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 Met 483 afgehaalde gerechten kunnen we voor het tweede jaar op rij spreken van een 

geslaagde Take-Away editie van ons Eetfestijn. Een welgemeende “MERCI” aan iedereen 

die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat. Hiermee kunnen we de 

gezonde financiële basis van onze club in stand houden en zijn we klaar om er post-Corona 

opnieuw volop in te vliegen! Ondanks de twee succesvolle Take-Away edities hopen we 

alvast samen met jullie dat we elkaar volgend jaar weer in levenden lijve kunnen ontvangen 

in zaal Willem Tell. Hou alvast het weekend van 18 en 19 februari 2023 vrij in jullie agenda! 

 

 In samenwerking met Mario Prieels (vader van clubleden Renzo en 

Ruben), werd er de afgelopen weken een Dartsbord met alles erop en 

eraan geïnstalleerd op de club. Iedereen is vrij om een pijltje te gooien 

op trainingsdagen of na de wedstrijden (vanzelfsprekend niet tijdens 

de wedstrijden).  

 

 Zoals eerder aangekondigd dienden we bij de aanvang van de 

terugronde noodgedwongen over te schakelen op nieuwe 

competitieballetjes van het merk “Tibhar”. We ondervinden echter dat 

deze balletjes kwalitatief niet te vergelijken zijn met de Xushaofa’s. 

Daarom zal er in de aanloop naar volgend seizoen uitgekeken worden 

naar een degelijk alternatief.  
 

 Met enige fierheid kunnen we aankondigen dat onze bestaande sponsor Delhaize de 

komende 3 jaar een extra inspanning zal leveren en naast NC Creations en Belectron in het 

rijtje van hoofdsponsors terechtkomt. Deze sponsoring zal zich voldoen in de vorm van een 

trainingspak voor elk volwassen clublid (vanaf 16j) of een sweater voor alle jeugdleden (-

16j). De komende weken zullen jullie meer informatie ontvangen betreffende de organisatie 

van pasdagen. 

 

 Ons eerste (volwaardig) jaar in de SPORTA competitie is er meteen één geworden dat de 

clubgeschiedenis zal ingaan met (mogelijks) drie! kampioenenploegen. We willen dit niet 

zomaar laten voorbijgaan en willen daarom alle leden uitnodigen op dinsdag 10 mei om 

dit samen met ons te vieren. Tussen 20u en 21u zullen er gratis hapjes en drank voorzien 

worden om samen te klinken op deze uitzonderlijke prestatie. Meer info volgt.  

 

 Tijdens de maand maart loopt er bij Spar Moerbeke een actie voor sportclubs waarbij de 

klanten per aankoopschijf van €15 een jeton ontvangen. Deze kan in de urne op de club 

gedeponeerd worden wat voor de club een extra centje in de vorm van een aankoopbon 

oplevert. Ga dus zeker eens langs en schenk je jeton aan onze club! 


