
 
 

 

 

De Raad van Bestuur van Korfbalclub Neerlandia wenst voor al zijn 

leden, supporters en sympathisanten een voorspoedig en gezond 2023. 
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UITNODIGINGEN VOOR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

INFO U5 

Training op woensdag 28/12 in basisschool Hazenakker van 17u30 tot 18u30 

 

INFO U7 

Training op woensdag 28/12 in basisschool Hazenakker van 17u30 tot 18u30 

 

INFO U9 

Training op woe 28/12 in basisschool Hazenakker van 18 u tot 19 u 

en in Driebeek op vrij 30/12 van 17u30 tot 18u45 

 

INFO U11 

Training op woe 28/12 in de Tennishal van 18 u tot 19 u 

en in St Gregorius op vrij 30/12 van 17 u tot 18 u 

Vanaf nu elke week op vrijdag training in St Gregorius van 17 u tot 18 u. 

 

INFO U13 

Training op woe 28/12 in de Tennishal van 19 u tot 20 u 

en in St Gregorius op vrij 30/12 van 17 u tot 18 u 

 

INFO U15 

Training op woe 28/12 in Driebeek van 17 u tot 18 u 

en in St Gregorius op vrij 30/12 van 18 u tot 19 u. 

 

INFO U17 

Training op woe 28/12 in Driebeek van 18 u tot 19 u 

en in St Gregorius op vrij 30/12 van 19 u tot 20 u. 

 

INFO RECREATIE 

GEEN training op vrij 30/12. 

 

INFO KERN 

Training woe 28/12 voor A/B-selectie in zaal Driebeek van 19 u tot 20 u (inlopen vanaf 18u45) 

Voor C-spelers in zaal Hazenakker van 20 u tot 21 u 

op vrij 30/12 voor C-spelers in zaal Driebeek van 19 tot 20u30 

en voor A/B-selectie in zaal Driebeek van 20u30 tot 22 u 

 

Uitslagen en doelers 21/12: 

 

U15 Aalst -Neerlandia B 6 – 4 (Jonas 3 en Lander) 



Bouw buurtsporthal onder fly-over in Ledeberg van start 
 

 
 

In Ledeberg is vorige week de eerste steen gelegd van de nieuwe wijksporthal onder de fly-

over. Het gebouw zal bestaan uit twee delen, verbonden door een glazen passerelle. De 

cafetaria wordt naast een sportkantine ook een ontmoetingsruimte voor de buurt. De 

buurtsporthal maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft en moet 

eind 2023 klaar zijn. 

 

De funderingswerken voor de nieuwe buurtsporthal begonnen in juli 2022. De ruim 230 

funderingspalen zitten intussen in de grond en nu is er gestart met de bouw van de sporthal zelf. 

Die zal bestaan uit twee delen: de sporthal en een nevengebouw met inkomhal, verbonden door 

een glazen passerelle die tussen de pijlers van de fly-over loopt. In het bijgebouw komt ook een 

cafetaria, die naast sportkantine dienst zal doen als ontmoetingsruimte voor de buurt. 

De nieuwe buurtsporthal krijgt een akoestische scheidingswand tussen de twee speelhelften, vier 

ruime kleedkamers en vier kleedkamers voor kleinere groepen, een EHBO-lokaal en een ruime 

sportberging. QR-codelezers zullen de toegang regelen, waardoor er minder personeel aanwezig 

moet zijn 

 

 



aan 6€ 

 

Azaleaverkoop 
Op zaterdag 04/02/2023 organiseren we onze jaarlijkse azaleaverkoop, zowel deur- aan 

deurverkoop als    online voorverkoop mét thuislevering vanaf 8 potten = 1 volledige tray.  

We zien het GROOTS dit jaar, zomaar eventjes 1.000 potten worden er voorzien en dit, zoals 

elk jaar, volledig ten voordele van het jeugdsportkamp. Daarom rekenen we zeker op jullie 

steun! 

Vraag eens rond bij familie en/of vrienden en bestel deze bloemetjes door een mailtje te sturen    

naar azaleas@neerlandia.be of door onderstaand strookje af te geven aan één van de 

jeugdtrainers en dit tegen ten laatste 29/01/2023. 

De bestellingen kunnen worden afgehaald in ons clubhuis op vrijdagavond 03/02 (tussen18 u en 

20 u) of zaterdag 04/02, in de voormiddag. Grotere bestellingen van minstens 8 potten (=1 tray) 

kunnen ook aan huis geleverd worden  in Gentbrugge en omstreken. Vergeet deze keuze niet aan 

te duiden op het strookje of in de mail, samen met het adres. Alvast bedankt voor jullie steun, het 

sportkamp van jullie kinderen zal er wel bij varen, want  

“ELK PLANTJE HELPT EEN HANDJE”! 

 

Levering of afhaling op 03 of 04 februari 2023 

Betaling contant bij afhaling of via overschrijving op BE65 3900 9510 2996 

Afgeven aan uw jeugdtrainer of mailen naar azaleas@neerlandia.be 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:.…………………………………………………………................................................... 

Ik bestel:  …….. azalea’s aan 6 € ’t stuk , rood / roze / wit (onder voorbehoud) 

Totaal bedrag:……………….… €                  Handtekening: …………………………………………....... 

Ik kom deze zelf afhalen      (     ) of verkies levering   (     ) 

op vrijdag 03/02 of zaterdag 04/02 (schrappen wat niet past) op onderstaand adres: 

Straat:…………………………………………….....................Nr: ………........... 

Gemeente: .…………………………………………………………………… 
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