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1 STRAATVOETBAL TOERNOOI 1 APRIL 2015 

Ook dit jaar organiseert Let’s Move Weert weer het Straatvoetbaltoernooi. Het 
Straatvoetbaltoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij teams 
met elkaar de strijd aangaan om de titel Nederlands Kampioen Straatvoetbal. 
Het toernooi is voor spelers die geboren zijn in of tussen 2002-2005 (E-D 
Pupillen). 
 
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld zonder keeper op een veld van 40 bij 20 meter. 
Lid zijn van een voetbalclub is niet nodig en deelname is helemaal gratis! 
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Dit jaar zijn er vijf voorrondes, waarvan één op  op woensdagmiddag 1 april
het  in Stramproy. Elke voorronde start speelveld aan de Prins Clausstraat
om 14.00 uur tot maximaal 18.00, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
De Stadsfinale op 26 april en ook de Districtsfinale op 20 juni zijn dit jaar 
wederom op de Nieuwe Markt in Weert. 
 
Dit jaar is er in de finale een aparte E en D poule voor meisjesteams! Dus 
jongens en vooral ook meisjes kunnen zich hier inschrijven!  
 
Inschrijven is verplicht. Dit kan zelfs nog tot een half uur voor aanvang van het 
toernooi door het inschrijfformulier ter plekke in te leveren. Het beste is om 
vooraf al in te schrijven, via bovenstaande link of via 
http://www.letsmoveweert.com/. 

 

 

2 VRIENDINNENDAG 15 APRIL 2015 

De voetbalverenigingen uit de gemeenten Weert en Nederweert organiseren 
samen met Punt Welzijn Weert, Sport Nederweert Vorkmeer en de KNVB een 
Vriendinnendag. Deze dag vindt plaats op woensdag 15 april op sportpark 
Boshoven in Weert van 14.30 uur tot 17.00 uur, en is bedoeld voor meiden van 
alle basisscholen in de gemeente Nederweert en Weert..…meer »  

3 BREVENDIADAG 31 MEI 2015 

Op zondag 31 mei vindt de Brevendiadag van dit jaar plaats. Op deze dag 
gaan we het seizoen voor de jeugd afsluiten, waarbij Brevendia alle 
jeugdspelers en het gehele jeugdkader nog éénmaal in het zonnetje wilt zetten 
….meer » 

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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