Een woordje van de voorzitter
Een vzw opstarten en hierin het voortouw nemen is een prachtige ervaring die ik iedereen kan
aanraden, de vriendschap en energie die hieruit terugkomt is onbeschrijfelijk. Echter is het moeilijk om
voldoende, maar ook de juiste gemotiveerde trekkers te vinden om dit op een kwaliteitsvolle manier
te kunnen blijven doen. Ik heb het afgelopen jaar gemerkt dat mijn job en privé-omgeving sterk heeft
geleden onder de druk die de combinatie van mijn verschillende interesses teweegbrengt. Ook de
andere Oehoe-leden hebben dit ondervonden en we hebben dan ook als groep beslist keuzes voor
onszelf te moeten maken. Alhoewel we als studenten steeds de vzw op plaats 1 konden zetten, is dit
als ‘young professional’ niet meer zo evident.
Graag wil ik via deze weg alle enthousiaste helpers, Bergkampers, Archery Battle deelnemers, sponsors
en bedrijven, familieleden en vrienden persoonlijk bedanken. Dankzij jullie hebben we dit 2,5 jaar
kunnen doen en is de vriendschap onderling alleen maar groter geworden. Mijn dankbaarheid is groot
voor jullie ondersteuning, energie en toewijding elke keer opnieuw.
Ik kijk met veel trots terug naar de afgelopen jaren. Het eerste jaar Bergkamp was direct goed raak, de
reacties achteraf waren fantastisch om te horen, en de Archery Battle wordt al 3 jaar op rij een stuk
mooier. Ik heb hier enorm veel uit geleerd, maar vooral veel plezier aan beleefd. Ik hoop dat we dit
binnen enkele jaren minstens even goed terug uit de grond kunnen stampen, hoop dat gemaakte
vriendschappen kunnen blijven bestaan en hoop jullie dan, maar vooral ook in de tussentijd, nog veel
terug te zien!

Oehoe was da nie?!
Blijf sporten, blijf leren en blijf gezond! – Enjoy life!
Het ga jullie goed!
Arno

ONZE PARTNERS!

Krijgen jullie niet genoeg van het reizen, het sporten of de evenementen? Hier zijn enkele
organisaties die ons doorheen de jaren hebben gesteund. Neem gerust contact op met onze groeten.

Flowtrack

– Destination Feelgood for everyone! Fantastische familieskivakanties naar Italië en machtige zomerreizen voor jongeren naar Spanje!
Contact: info@flowtrack.be

Galaxy Travel Center – Uw vakantie… Daar maken zij
werk van! Een professionele reisorganisatie die jouw
droomreis van begin tot einde kan uitstippelen.
Contact: info@galaxytravel.eu

Decathlon

– Sports for all, all for sports! Betaalbaar en
kwaliteitsvol sportmateriaal en sportkledij voor iedereen!
Contact: https://www.decathlon.be/nl/

Swing

– They make it Swing! Uw partner voor al uw
professionele audiovisuele technieken.
Contact: info@swing.be

ONZE KERNLEDEN!

Het team zegt geen vaarwel, maar TOT ZIENS!
Kevin De Schamphelaere slaagde in oktober dit jaar voor zijn opleiding aan de politieschool en werd
direct op een prachtige, maar drukke plaats in ons land geplaatst. Kevin zal instaan voor de veiligheid
in onze hoofdstad. Criminelen zal hij de mond snoeren en de zwakke weggebruiker zal hij begeleiden
door de hobbelige straten van Brussel. We wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Eline Dewilde bestuurde reeds voor ze actief Oehoe-lid werd een andere vzw genaamd ‘Ghent
Symphony Orchestra’. Als voorzitster leidt ze deze orkestgroep niet enkel op een professionele manier,
maar bespeelt ze ook nog eens het publiek met haar contrabas (wist je trouwens dat een contrabas
eigenlijk niet in een Audi A1 past?). Naast deze boeiende hobby volgt Eline de opleiding tot
handelsingenieur aan de UGent, en met succes!
UITNODIGING:
In
Paradisum
–
24nov2019
te
Sint-Machariuskerk
(tickets en info: https://www.ghentsymphonyorchestra.be/in_paradisum/)

Gent

“Het beste moment dat ik op de Oehoe-activiteiten heb beleefd was toen ik de zon heb zien
opkomen over de evenementenweide van de Archery Battle met drie paar sokken over elkaar
aan om de kou te trotseren, uitkijkend naar een geslaagd evenement.”

Ilias De Wit combineerde het afgelopen jaar Oehoe met zijn studies tot Marketing en Sales Manager
aan de Vlerick Business School. Daar behaalde hij zijn diploma met glans, won hij de prijs voor beste
salespitch én slaagde hij erin een job als marketeer en verkoper bij de Cookware Company te
bemachtigen. Ondertussen reist Ilias de wereld rond om de kookindustrie te veroveren en
grootwarenhuizen te overtuigen van zijn kwaliteitsvolle producten aan de beste prijs.
Neem zeker eens een kijkje in het gamma via: https://www.cookware-co.com/ en hopelijk zien
we deze kookspullen snel bij ons in de winkel.

Emmy Viaene startte begin september haar 4de jaar als leerkracht lager onderwijs. Momenteel heeft
ze haar eigen grote, maar boeiende klas in de school Roezemoes in Zeebrugge.
“Het mooiste moment van Bergkamp was toch toen we de eeuwige sneeuw op de top van de
berg bereikten!”

Arno De Letter heeft besloten om het doctoraat dat hij gestart was aan de VUB rond kwaliteit van
jeugdsport niet verder te zetten. Zijn laatste opdracht aan de VUB was een event organiseren voor het
goede doel genaamd Stap-Voor-Stap Tegen Kanker. Het event was een groot succes met heel veel
sporten, een prachtige locatie, een leuke wandelquiz en een heerlijke brunch. Via het Paul De Knopfonds steunt de VUB hiermee onderzoek naar immunotherapie.
Het bureauwerk en het theoretische onderzoek stond te ver van de praktijk en dat bleek niets voor
Arno te zijn. Momenteel is Arno op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de (sport)management
sector. Wij zijn ervan overtuigd dat Arno een nieuwe job zal vinden waarin hij zijn passie en teamgeest
goed zal kunnen gebruiken.

“Het leukste aan Oehoe is de blije gezichten die steeds op de Oehoe-activiteiten tevoorschijn
komen en je weet dat jij hier je steentje hebt toe bijgedragen.”

