
  

 

  

  

 

Welkom in de nieuwsbrief van november 2022. 

  

   

 

Spaghetti-festijn  

 

 

 

Eindelijk is het weer zover! Stilaan maken we ons klaar voor ons jaarlijks spaghetti-festijn op 18-19 en 20 

november! Kom samen met jouw vrienden en familie genieten van onze overheerlijke spaghetti, pizza of 

omelet. Het belooft alvast een topeditie te worden, en we kijken er alvast enorm naar uit om jullie te 

mogen verwelkomen! 

 

   

 

  



 

 

Ploeg in de kijker  

 

 

 

Op 16 oktober namen onze jongste toppers van Volleybalschool, alle U11 en U13, deel aan het 

Start2Volley Tornooi. Trots kunnen wij jullie meedelen dat onze beide teams die dag goud hebben 

behaald. Alvast proficiat aan alle deelnemers!  

 

  

 

 

Komende evenementen  

 

 

Spaghetti-festijn:  

  

vrij 18/11 2022 vanaf 18u 

za 19/11 2022 vanaf 17u 

zon 20/11 2022 van 11u tot 15u 



 

 

 

  

 

 

Data start2volleytornooien in Schepdaal voor Volleybalschool, 

alle U11 en U13:  

  

zon 04/12 2022 

zon 26/01 2023 

zon 02/04 2023 

 

  

 

  

   

 

Wist je datjes  

 

 

  

 

 

 

Wist je al dat… 

• ... op 4 november onze ploeg Heren 3 - promo 3 hun bekerwedstrijd wonnen van Rotselaar-

promo 2? 



 

• ... elk jaar Volley Vlaanderen alle volleybalclubs doorlicht op hun jeugdwerking? Zo kregen we 

van Volley Vlaanderen als 1 van de weinige clubs de maximale 5 labels voor onze jeugdwerking! 

  

 

Bedanking ontslagnemende bestuursleden  

 

 

Eind vorig seizoen namen enkele bestuursleden vrijwillig ontslag als bestuurslid van Volley Schepdaal. 

  

  

Laurien – Yeli – Dorien 

  

Het bestuur van Volley Schepdaal houdt eraan om via deze weg Laurien De Hovre, Dorien Masschelein 

en Alain Yeli-Monkenya te bedanken voor hun jarenlange inzet binnen het bestuur van onze club. 

We wensen hen alle succes toe in de verdere uitbouw van hun doelstellingen, zowel op privé als 

professioneel gebied. 

We zijn ervan overtuigd dat ze Volley Schepdaal voor altijd een warm hart zullen toedragen. 

  

  

Stef 

  

Een extra woordje, als was het maar om zijn heel lange staat van dienst binnen het bestuur, spenderen 

we graag aan Stefaan Van Nuffel, onze Stef! 

  

De link tussen Stef uit Pamel, waar Juzeken toen nog niet gepasseerd was, en Schepdaal is Marcella 

Gysens, zijn echtgenote uit Gafjergoem. 

Stef zette zijn eerste stappen in de volleybal in Grimbergen, o.a. onder impuls van de in de 

volleybalwereld welgekende Swa Depelchin. 

  

Toen zijn huis, dat hij voor een zeer groot gedeelte zelf heeft afgewerkt, eenmaal bewoonbaar was, 

zakten Stef en Marcella af naar Schepdaal en terzelfdertijd ook naar de toenmalige JOS 

(Jeugdontmoeting Schepdaal). 

We beseften toen niet dat het een transfer voor zeer lange termijn was. 

  

Een greep uit de verschillende taken die Stef in al die jaren bij de volleybal heeft vervuld: 

- allround speler, meestal passeur, maar soms ook aanvaller en als het moest ook middenblokker, want 

hij had, volgens zijn eigen verklaring 😀, een fantastich perimerisch zicht. 

- jeugdtrainer  

- damestrainer 

- herentrainer 

- scheidsrechter 



 

- markeerder 

- supporter voor vrouw, dochter en twee kleinzonen 

- bestuurslid van om en bij de 40 jaar 

- materiaalmeester 

- ontwerper van logo's voor Volley Schepdaal 

- maker van vele publiciteitsborden 

- maker van dansvloeren  

- opsteller van tenten 

- ontwarrer van vele katrollen 

- beheerder van de ballen 

- meesterbereider van Smash en Blok 

- enzovoort, enzovoort, teveel om allemaal op te noemen en te riskant om er een aantal nog te vergeten. 

  

Van oorsprong is Stef een technisch tekenaar, maar als tweede oudste van twaalf broers en zussen, van 

de molenaar van Pamel en zijn vrouw, is Stef eigenlijk bijna van alle markten thuis. 

Als er vandaag ergens bij Volley Schepdaal een technisch probleem is, weet men nog steeds dat men bij 

Stef terecht kan voor een goede raad of daad. Een luxe situatie dus. 

  

Verder was Stef ooit ook eens een verwoed verzamelaar van vlinders, hij trok toen regelmatig naar 

Wallonië op jacht met zijn netje. 

  

Stef is ook al jaren een begenadigd aquarelist, mooie werken uit Pamel, Grimbergen, Schepdaal, 

Gafjergoem, de Provence, Toscane, Umbrië, bekleden de muren van zijn woning, en de woningen van 

zijn familieleden en zijn goede vrienden. 

  

Een ander geheim middel dat Stef al jaren achter de hand houdt, is de heilzame werking van Zweeds 

bitter. Bij gelegenheid kan je er hem eens over aanspreken. 

  

De natuur, zijn kennis van bloemen en planten zowel in het Nederlands als in het Latijn zijn legendarisch. 

Is hij niet ergens aan de slag in de voormiddag bij Mark, dan vind je hem in de namiddag steevast in zijn 

serre of tussen zijn groenten. 

  

Een tijdje geleden kreeg Stef te kampen met een kwalijke ziekte, maar nooit liet hij de armen zakken en 

zijn positivisme hielp er hem weer bovenop. 

  

Stef ziet graag zijn Marcella, zijn dochter Liesje en zijn 2 oogappels Tibo en Milo. 

We wensen hem met zijn allen toe dat hij dit nog vele, vele jaren mag doen. 

  

Stef, bedankt voor alles wat je die al die jaren betekende voor Volley Schepdaal en tot de volgende match 

komend weekend. 

   

 

 



 

 

Recreatienieuws  

 

 

 

Heb je nog leuke foto's of nieuwtjes? 

Stuur ze ons door, dan verwerken wij ze in de komende nieuwsbrief.  

 

Ik heb een leuk nieuwtje / foto!  

 

 

   

 

Sponsors in de kijker  

 

 

  

 

Zin in een onvergetelijk event of feest? Dan is Bizz-events de juiste 

partij. Zij maken van jouw event een succes, en dit met een team van 

enthousiaste vakmensen die hun ervaring en kennis ter beschikking 

stellen om van elk event, groot of klein, een succes te maken. Zij 

verpakken uw boodschap in een creatief concept en een 

onvergetelijke ervaring. BIZZevents gaat steeds voor meerdere WOW-

gevoelens… 

 

mailto:nieuwsbriefvolleyschepdaal@gmail.com?subject=Ik%20heb%20een%20leuk%20nieuwtje%20%2F%20foto!
https://volleyschepdaal.us18.list-manage.com/track/click?u=2e3812a4ac1a6704053b01910&id=02ef891503&e=283a030352


  

 

Cegelec is gespecialiseerd in advies, ontwerp, engineering, installatie 

en onderhoud voor tertiaire- & industriële gebouwen en 

infrastructuurprojecten. Als één van de marktleiders in België in de 

gebouwensector beschikt Cegelec over heel wat ervaring en knowhow 

in HVAC, elektriciteit, data en sanitaire installaties, industriële koeling 

en brandbeveiliging.  

 

 

  

 

VDV-Herbs is een Schepdaals familiebedrijf. Zoals hun naam het zegt, 

bieden zij een ruim assortiment van kruiden aan. Al de soorten kruiden 

uit hun gamma, worden het hele jaar door aangeboden. Van ongeveer 

april tot en met oktober worden de meeste kruiden zelf gekweekt in 

hun eigen serres en velden, wat alleen maar de versheid ten goede 

komt. De andere maanden doen zij beroep op onze leveranciers in 

warmere streken. Samen met hen zoeken zij voor u naar het beste 

product.  
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