
DONDERDAG 4 OKTOBER 
vertrek sporthal 18.30u



Beste,

Spelers- en Speelsters,
Ouders, Grootouders, 
Supporters, Sympathisanten, 
          
Onze club heeft U nodig ! Inderdaad, om maar meteen met de deur  
in huis te vallen, we hebben u écht nodig !

Zoals u wellicht links en rechts al heeft vernomen, zal met de huidige stand van zaken 
onze Okido/Arvoc Arena in 2030 verdwijnen. Dit is inderdaad geen schitterend nieuws en 
betekent meteen ook dat de tijd voor een oplossing méér dan dringt. 

Samen met onze belangrijkste partner, het gemeentebestuur, rest ons nog 12 jaar om 
alle opties te onderzoeken, beslissingen te nemen en de uiteindelijke bouw te voltooien. 
Daarbij wetende én beseffende dat een jaar zo voorbij is...

Begin deze maand hebben de voorzitters van onze clubs hierover een schrijven gericht 
aan alle raadsleden, schepenen, burgemeester en voorzitters van alle politieke partijen. 
Wij zijn heel tevreden met de eerste positieve reacties die we mochten ontvangen. Wij zijn 
er van overtuigd dat ook de anderen zullen volgen. Om onze bekommernis kracht bij te 
zetten hebben de bestuursgroepen van Okido en Arvoc beslist om onder het motto

“OEPT STROÂT? tSTROÂT OEP !”
een mars te organiseren naar het gemeentehuis. Dit met eenieder die onze clubs een 
warm hart toe draagt. Dus niet enkel spelers en speelsters van klein tot groot maar ook 
ouders, grootouders, supporters, sympathisanten. Het is niet alleen voor de huidige 
generatie spelers maar ook en vooral voor de jongere generaties belangrijk dat ook zij in 
gepaste omstandigheden hun favoriete sport kunnen blijven beoefenen.

Mogen wij dan ook rekenen op jullie massale aanwezigheid?
We hopen op 1.000 aanwezigen om de processietoer af te stappen. 
JA, WIJ KUNNEN DAT !

Eindigen doen we met een luid applaus aan  
de voordeur van ons eigenste gemeentehuis. 

Afspraak: donderdag 4 oktober a.s. - Start sporthal stipt om 18.30u
Kom bij voorkeur zoveel mogelijk met de fiets,  
niet in het minst vanwege de beperkte parkeermogelijkheden 

Sportieve groeten en tot dan,

Peter de Jager   Blockx Jan  
Secretaris Arvoc  Secretaris Okido

DONDERDAG 4 OKTOBER 
vertrek sporthal 18.30uHANG JIJ DEZE AFFICHE OOK GOED ZICHTBAAR VOOR JE RAAM?


