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OPENING NIEUWE SEIZOEN ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016 

Zoals jullie wellicht vernomen hebben (website, facebook) staat er binnenkort weer een fantastische 
happening op stapel. En wel de opening van het voetbalseizoen 2016/2017, i.s.m. Fanfare Sint 
Willibrordus en Jumbo Stramproy. 

Onder het motto:  “Kom oppe vlaaj biej Brevendia”

Een mooi moment om een elftalfoto (met nieuwe kleding tenue) 
te maken, welke dan in de kantine van Brevendia zal worden 
opgehangen.  
 
Voor wat betreft de jeugdteams en de selectie Brevendia 1 
treffen jullie in nevenstaand schema het tijdstip van de 
fotoshoots op deze dag aan.  
 
Met de overige elftallen wordt nog een 1 op 1 moment gekozen. 

13.45 uur Brevendia 1 

13.50 uur JO7-1 en MiniF 

14.00 uur JO9-3 & JO9-2 

14.15 uur JO9-1 & JO11-4 

14.30 uur JO11-3 & JO11-2 

14.45 uur JO11-1 & JO13-3 

15.00 uur JO13-2 & JO13-1 

15.15 uur JO15-2 & JO15-1 

15.30 uur JO17-2G & JO17-1G 
 

Het volledige programma op zondag de 18de ziet er als volgt uit: 
 

12.45 uur Verzameling jeugdelftallen parkeerplaats Jumbo (Flah-mop) 

13.00 uur Serenade Fanfare aan Jumbo 

13.00 uur Ontvangst sponsors en verenigingen kantine Brevendia 

13.15 uur Vertrek optocht Fanfare en jeugdelftallen naar de “Steinakker” 

13.30 uur Ontvangt op middenstip hoofdveld voor alle genodigden 

13.30 uur Ontvangst Fanfare en alle spelers van Brevendia 

13.45 uur Start met maken van elftalfoto’s 

14.00 uur Fanfare maakt tijdens warming-up 1ste elftallen een rondje met muziek 

14.30 uur Start wedstrijd Brevendia 1 – Panningen 1 

15.15 uur Koffie en vlaai/bonbon/cake voor iedere bezoeker 

15.15 uur Verloting Boodschappenpakketten, trekking Ralf Jansen (Jumbo) 

16.15 uur Kort samenzijn met sponsors en verenigingen in kantine 
 

GRATIS ENTREEKAART MET LOTNUMMER 

Normaal wordt er entree geheven bij de competitiewedstrijden van het 1ste 
elftal, ook nu is dit het geval. Echter i.s.m. Jumbo Stramproy, is er een actie 
opgezet waarmee klanten van Jumbo, bij aankoop van een minimaal 
aankoopbedrag (€ 20,00) een  kunnen gratis entreekaart met lotnummer
afhalen.  
 
Deze voucher geeft recht op gratis entree, koffie (ranja) en vlaai en bevat 
een lotnummer voor het winnen van een gratis boodschappenpakket 

.  t.w.v. € 35,00

 



Een mooie gelegenheid voor ouders, inwoners van Rooj om samen met de (jeugd) spelers van Brevendia 
een grandioze competitiestart in te zetten. Vanaf  wordt deze voucher vrijdag 9 september aanstaande
uitgedeeld bij Jumbo. 
 
Vriendelijk willen we alle leid(st)ers, trainers, ouders, vrijwilliger en natuurlijk spelers vragen om hieraan de 
volledige medewerking te geven om “ ” te geven op betreffende dag en tijdstip. Acte de Présence Wij 
willen de leid(st)ers vragen om hier het initiatief in te nemen om zo’n compleet mogelijke groep op 18 

. september te kunnen presenteren
 
Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij ondergetekende. 
 
Namens de commissie Kick-Off 2016/2017 m.m.v. Jeugdactiviteiten-commissie en Sponsorzaken, 
 

Voetbalverenging  

 

B R E V E N D I A  

Fer Kurvers  

Kandidaat voorzitter Brevendia  

m: 06 – 55 71 87 97  

e: brevendia@ferkurvers.nl  
 

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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