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1 BREVENDIABAL 

Ook dit jaar is er weer een Brevendiabal en 
wel op vrijdag 6 februari 2015, vanaf 20.00 uur 
in de kantine van Brevendia. 
 
Het bal is voor alle seniorenleden, vrijwilligers 
en A-en B-spelers van Brevendia. Natuurlijk 
zijn ook de partners en aanhang van harte 
uitgenodigd. We willen jullie dan ook vragen 
om met het hele team naar het Brevendiabal 
te komen, dan maken we er samen één groot 
feest van! 
 
Op de onderstaande poster kunnen jullie zien 
wie de genomineerden zijn om Prins of 
Prinses van Brevendia 2015 te worden.  

1 brevendiabal 

2 Jeugdprins Owen de 
Iste 

3 Competitiestart en 
eerste training 

4 
Jubilarissen op 
nieuwjaarsreceptie 
gehuldigd 

 

De bijbehorende namen van deze genomineerden zijn: 
 
1

ste
 Enrico Vaessen 

2
de

 Jeroen Creemers 
3

de
 Guido Peeters 

4
de

 Johan Jacobs 
5

de
 Frits Coolen 

VE1/6
de

 Roel Vermeulen 
VE2/7

de
  Rocco Creemers 

Dames Ilse de Bakker 

 
Hopelijk zien we jullie, met jullie hele team, op vrijdag 6 februari 2015 in de 
kantine op de Steinakker. 

 

2 JEUGDPRINS OWEN DE ISTE 

Owen Lemmens is tijdens de jeugdbontemiddag afgelopen weekend als 
jeugdprins van V.V. de Zoatmaale uitgeroepen. Owen de Iste gaat dit jaar 
samen met zijn jeugdprinses Evie voorop in het Zoatmaale-land bij de 
jeugd.…meer » 

 

3 COMPETITIESTART EN EERSTE TRAINING 

De start van de competitie ná de winterstop wordt bepaald door categorie 
waarin een jeugdteam is ingedeeld. Bij Brevendia spelen de A1, de B1 en de 
C1 in de A-categorie. Alle overige jeugdteams van Brevendia komen in de B-
categorie uit….meer » 

 

4 JUBILARISSEN OP NIEUWJAARSRECEPTIE GEHULDIGD 

Zondag 4 januari was weer de traditionele nieuwjaarsreceptie in de voetbal-
kantine van Brevendia. Tijdens de druk bezochte en zeer gezellige receptie 
werden de 13 jubilarissen door Rene Steijvers op gepaste wijze in het zonnetje 
gezet….meer » 

 

http://www.brevendia.nl/1/127/jeugdprins-owen-de-iste/
http://www.brevendia.nl/1/126/competitiestart-en-eerste-training/
http://www.brevendia.nl/1/125/jubilarissen-op-nieuwjaarsreceptie-gehuldigd/
http://www.brevendia.nl/1/127/jeugdprins-owen-de-iste/
http://www.brevendia.nl/1/126/competitiestart-en-eerste-training/
http://www.brevendia.nl/1/125/jubilarissen-op-nieuwjaarsreceptie-gehuldigd/


  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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