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Ploegen-voorstelling op 2 oktober … neigt naar meer 

 
Voorbije zaterdag 2 oktober stelden wij al onze ploegen voor aan het “grote publiek”, met spelletjes en een foto-
shoot, en aftrap door paralympisch medaillewinnaar Tim Celen … en ik denk wel dat we mogen stellen dat die avond  
een groot succes was.  Het was fijn om te zien dat de ouders van alle jeugdploegen zo enthousiast waren, en boven 
bleven hangen om iets te drinken, wat bij te praten én te supporteren voor ons eerste elftal. En dat willen we meer 
zien.   
Daarom nodigen we nu bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal de spelers én ouders van een bepaalde 
leeftijdsgroep uit om de wedstrijd bij te wonen: de ouders én de spelers krijgen vanzelfsprekend gratis inkom, én 
twee gratis drankjes én gratis hapjes tijdens de rust.  We beginnen er aan met ouders U06 en U07 op zondag 
namiddag 7 november, met de thuiswedstrijd tegen Verbr. Lommel.  Stip die datum aan in je agenda en breng je 
trainer op de hoogte van je komst (want vooraf inschrijven is gewenst)! 
 

7/11/2021 14:30 K.F.C. Ham Utd K.F.C. Verbr. Lommel OUDERS U06-U07 

20/11/2021 19:30 K.F.C. Ham Utd K. Kattenbos Sport OUDERS U08 

4/12/2021 19:30 K.F.C. Ham Utd F.C. Turkse Rangers  OUDERS U09 

15/01/2022 19:30 K.F.C. Ham Utd K. Opitter F.C. OUDERS U11 

29/01/2022 19:30 K.F.C. Ham Utd Houthalen V.V. OUDERS U12 

12/02/2022 19:30 K.F.C. Ham Utd Fc Maasland NO A OUDERS U13 

19/02/2022 19:30 K.F.C. Ham Utd Excelsior Hamont OUDERS U15 

12/03/2022 19:30 K.F.C. Ham Utd K. Kaulille F.C. OUDERS U17-U21 

 
En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de andere wedstrijden niet welkom bent  
En we brengen jullie natuurlijk ook op de hoogte wanneer de foto’s beschikbaar zijn, én wanneer een nieuwe datum 
ingepland wordt voor ploegen waarvan de voorbije shoot te veel spelers afwezig waren. 
 

Mosselweekend 

 
U ontving of ontvangt binnenkort de voorverkoopkaarten voor onze mosseldagen, die doorgaan op zaterdag 13 
november  en zondag 14 november, telkens van 11u30 tot 14u30 en van 17u00 tot 20u30.  Deze dagen gaan dit jaar 
door in de grote zaal van het Kristoffelheem, Oostham ! 
We rekenen erop dat elke speler zijn best doet om zoveel mogelijk “menu’s” te verkopen? 
Gelieve de dubbels van de verkochte kaarten en het (gepaste) geld, samen met de niet-verkochte kaarten terug 
binnen te leveren (bij voorkeur in een dichtgeplakte omslag) vóór 8 november bij je trainer, afgevaardigde of 
iemand van het (jeugd)bestuur. Alvast bedankt. 
Geen kaarten ontvangen, of extra kaarten nodig, geef maar een seintje ! 
 
Ook werd beloofd dat spelers die hun lidmaatschap van vorig seizoen “verlengden” bij de eerstvolgende eetdag (die 
er dus nu aankomt op 13-14 november) gebruik kunnen maken van een waardebon van 20 euro als “corona-
compensatie” voor het betaalde lidgeld van vorig seizoen : dit kan gebruikt worden door de naam en de ploeg van de 
speler op de binnengebrachte kaart te vermelden, aangevuld met de letter W omcirkeld. 
Op het mosselweekend kunnen wij ook elke helpende hand gebruiken : bij deze een oproep aan elke geïnteresseerde 
helper, geef maar een seintje en wij nemen wel contact op. Alvast bedankt ! 
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STEUN DE CLUB 

 

Je kan nog altijd de steunkaarten aankopen : met deze steunkaarten van 5 euro heb je recht op een gratis 

consumptie én verhoog je je kansen van in het voorjaar om een  elektrische fiets van Jools kan winnen.  

De trekking van de tombola was aanvankelijk voorzien voor april 2021, maar door dat ambetant virusje werd deze 

uitgesteld naar … zaterdag 04 december 2021! 

In de kantine staat er een zwarte brievenbus waar de afscheurstrookjes in achtergelaten kunnen worden. 

Alvast bedankt alvast voor jullie steun! 

 

TE NOTEREN IN UW AGENDA 

 
De Sint komt langs op de club op vrijdag 3 december … meer concrete informatie volgt nog 
 
 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, graag een seintje via kerende. 
 


