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 Deze email is verstuurd naar alle (jeugd)leden van Brevendia, waarvan het emailadres bij Brevendia bekend is.

HERFSTACTIVITEITEN JEUGD 

Net zoals vorig jaar zullen er ook dit jaar weer activiteiten voor de jeugd in 
de herfstvakantie worden georganiseerd. Middels dit bericht willen we jullie 
alvast een kijkje geven wat er allemaal te wachten staat. 
 
Op  vanaf 19.30 wordt er voor de  en -zaterdag 22 oktober JO19- JO17
jeugd een FIFA-toernooi georganiseerd in de voetbalkantine. Tijdens deze 
avond kunnen jullie het in duo's tegen elkaar opnemen op het 
legendarische voetbalspel om de FIFA-koningen van Brevendia te worden. 
Voor de winnaars wacht een leuke prijs en uiteraard de eeuwige roem. 

1 Stem op Brevendia 

2 Terugblik opening 
nieuwe seizoen 

 

Op  vanaf 19.00 wordt er voor de ,  en -jeugd een filmavond vrijdag 28 oktober JO11- JO9- JO7
georganiseerd bij 'Bioscoop de Steinakker.' Hier gaan wij het pikkedonker maken, en zal er voor 
onze jongste jeugd een leuke film afgespeeld worden. De kantine zal lekker knus worden ingericht, 
en er zal worden gezorgd voor verse popcorn en drinken. 
 
Op  vanaf 19.15 wordt er voor de - en -jeugd een 'Special Dropping' zaterdag 29 oktober JO15 JO13
georganiseerd. De dropping van de JO11- en JO9-jeugd was vorig jaar al een groot succes, maar dit 
jaar willen we hem nog leuker, maar vooral spannender gaan maken. We beginnen bij de 
Steinakker, waarna jullie naar een geheime locatie gebracht zullen worden. Vanaf hier moeten jullie 
de weg naar de Steinakker weer terug zien te vinden. 
 
Verdere informatie over opgaves en benodigdheden voor de activiteiten zal binnen 2 weken naar 
jullie leiders worden gestuurd. Vanaf dan kunnen jullie je ook opgeven via hen opgeven. 
 
Wij hopen jullie tijdens de herfstvakantie te zien op de Steinakker. Tot dan! 
 
De activiteitencommissie jeugd Brevendia 
jeugdactiviteiten@brevendia.nl 

1 STEM OP BREVENDIA 

Rabobank Weerterland en Cranendonck stelt € 100.000,- sponsorgeld 
beschikbaar voor het verenigingsleven. Ook voetbalclub Brevendia doet 
mee om uit dit fonds sponsorgeld te genereren. Alle RABO-bank leden 
mogen 5 (vijf) stemmen verdelen, waarvan maximaal 2 (twee) op dezelfde 
vereniging. Kan dus zijn: 2-2-1 op drie clubs of 2-1-1-1 op vier clubs of 1-1-
1-1-1 op vijf clubs ..…meer ». 

 

2 GROTE BELANGSTELLING OPENING NIEUWE SEIZOEN 

Rondom de 500 (jeugd)leden, vrijwilligers, sponsoren, genodigden, ouders 
en belangstellenden hebben afgelopen zondag de opening van het 
voetbalseizoen van Brevendia op de Steinakker bijgewoond. De middag 
begon met het brengen van een serenade door fanfare Willibordus en de 
(jeugd)leden van Brevendia aan hoofdsponsor Jumbo...…meer ».  

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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