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ZATERDAG 5 NOVEMBER: BREVENDIA 1 – RKSVO 1 

Op dit moment staat ons eerste team met 17 punten op 
een prachtige tweede plek in de ranglijst. In de eerst 
volgende wedstrijd is RKSVO uit Ospel de tegenstander, 
dat momenteel met 15 punten de derde plaats bezet. Een 
heuse topper staat dus komend weekend op het 
programma! 
 
Graag maken we u erop attent dat deze wedstrijd  op niet
de zondag wordt gespeeld, maar al op zaterdag 5 

. Ook dan hopen we dat vele Brevendianen en november
belangstellende ons eerste komen aanmoedigen!  

Op deze zaterdagavond zal ook L1 op de Steinakker te vinden zijn, om live verslag van deze 
wedstrijd te doen.  
 
Tot zaterdag 19.30 uur op de Steinakker. 

1 JONGSTE JEUGD AAN DE BUIS GEKLUISTERD 

Op vrijdag 28 oktober was, in het kader van de herfstactiviteiten, de 
filmavond voor de Mini-F t/m JO11 georganiseerd. In de tot bioscoop 
omgetoverde voetbalkantine konden een kleine 80 jeugdleden van Kung 
Fu Panda 3 genieten....…meer » 

 

2 HET SPOOKTE TUSSEN ROOJ EN BIEËSEL 

Een huilend-babygeluid, het geluid van een kettingzaag en niet te vergeten 
good old ‘Theike’. Alles was aanwezig voor een griezelige avond bij de 
Special Dropping afgelopen zaterdag voor de JO13 en JO15.....…meer » 

 

3 RIVM START ONDERZOEK NAAR RUBBERGRANULAAT 

Het komend half jaar doet het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) nader onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM 
heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie en Sport de 
opdracht gekregen dit onderzoek voor het einde van 2016 uit te voeren. 
De KNVB heeft al eerder aangekondigd onderzoek naar meer zekerheid 
over de veiligheid van kunstgrasvelden toe te juichen.....…meer » 

 

4 UITSLAG RABOBANK SAMEN STERKER 

Goed nieuws voor Brevendia voetbalclub. Van 13 tot en met 23 oktober 
vond de stemperiode plaats van Rabobank Samen Sterker 2016. De leden 
van Rabobank Weerterland en Cranendonck zijn massaal in actie 
gekomen voor hun favoriete clubs......…meer » 
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5 VOETBALPLAATJES RUILBEURS 

Heb je nog niet alle voetbalplaatjes bij elkaar? Mis jij nog net die paar 
plaatjes om je album vol te krijgen? Of heb jij toevallig nog heel veel 
dubbelen waarmee jij andere spaarders blij mee kan maken?...…meer » 
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