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

 Brevendia bekend is.

MAAK KANS OP 400 EURO IN DE DUITSE LOTTO  

400 euro winnen én Brevendia ondersteunen, met als eerste doel nieuwe 
muziekboxen voor op het terras? Het kan allemaal, want Brevendia start 
vanaf 6 oktober 2018 met de Duitse Lotto. 
 
Ben je nieuwsgierig en wil je weten hoe het werkt? Download het reglement 
en het inschrijfformulier voor deelname aan de Duitse Lotto bij Brevendia. 

 

Inschrijven voor de eerste speelronde kan nog tot  aanstaande. Daarna kan ook nog, vrijdag 5 oktober
maar dan tellen de voorgaande trekkingen niet meer mee, dus minder winkansen voor de eerste 
speelronde. 

HERFSTACTIVITEITEN JEUGD 

De herfstvakantie staat bijna voor de deur en dat betekent weer leuke 
activiteiten voor de jeugd. Dit jaar organiseren we voor de jongste jeugd 
een filmavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond 12 oktober van 
19:00 tot uiterlijk 21:00 uur in het clublokaal van Brevendia. De avond is 
bestemd voor alle teams van JO7, JO9 & JO11. 
 
Voor de JO13 & JO15 teams wordt er dit jaar een quizavond over voetbal 
georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond 19 oktober. 

 

Degene die zich aanmelden voor deze avond worden om 19:30 uur verwacht in het clublokaal van 
Brevendia. 
 
Met de oudste jeugd van Brevendia gaan we naar de Indoor Soccer hal in Nederweert. Deze activiteit zal 
plaatsvinden op een doordeweekse avond in plaats van de training. De precieze datum en tijd zal nader 
bepaald worden met beide teams en de vrije momenten van de hal. 
 

. Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten kan via de leiders/trainers
 
Activiteitencommissie jeugd Brevendia  
Remco Teuwen, Jim Steijvers, Emiel Vleeshouwers en Milan Lemmens 

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugd Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
 

  Brevendia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Brevendia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. (AVG). 
Mocht u om vanwege bovenstaande verordening geen infomails van Brevendia meer willen ontvangen, verzoeken wij u zich voor deze infomails via 

geeninfo@brevendia.nlemailadres:  af te melden. 
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