
 

 

SKV Oostakker September 2010 

SKVO ‘ tje 

Hoi,  
Het voetbalseizoen  2010 – 2011 is nu écht gestart. Er is een aangename 
drukte op onze voetbalvelden.  

Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt achter de schermen. 
Iedereen heeft reeds het interne reglement doorgestuurd gekregen.  Onze 
website is ondertussen ook al in de testfase en zal deze maand  
gelanceerd worden. 

Zoals je in de agenda hiernaast kan lezen is onze volgende activiteit niet 
ver meer af. Meer info vind je op de volgende bladzijden.  

 

 

Het jeugdbestuur 

 

Heeft u vragen, leuke ideeën, opmerkingen…… 

Laat het ons weten !  
Karlien.claes@scarlet.be 

Agenda 

19 september  

17 december 

19 februari 2011 

Ontbijtactie 

Eindejaarsdrink 

2e SKVO quiz avond 



ONBIJT 
Zondag 19 september 2010 

Mmmhhh, ……. ik ruik reeds de lekkere broodjes en koffiekoeken, de heerlijke koffie, spek 
met eieren, choco, yoghurt en een gezond glaasje fruitsap. Ik stap op zondagmorgen 19 
september goed geluimd uit bed want ik hoef niet naar de bakker te gaan. Ik ga ontbijten en 
dan nog wel op de voetbalterreinen van mijn favoriete voetbalploeg SKVO en iedereen mag 
mee.  

Het hekken gaat open om 8 uur ’ s morgens.  

Kaarten zijn op voorhand te verkrijgen in de kantine.  

Volwassenen !9      kinderen (< 12j)  !5 

Oeps, ik ben mijn kaartjes vergeten te kopen. Geen probleem, je kan ook aan de kassa een 
kaartje kopen. Volwassenen !10   –   kinderen (< 12j)  !6 

Gewoon doen en kom proeven van dit heerlijke ontbijt.  

Helpende handen gevraagd 

Uitnodiging 

Tja, deze vraag is noodzakelijk. Om deze zondagochtend vlot te laten verlopen hebben wij 
toch wel veel helpende handen nodig. Morgenstond geeft goud in de mond ! Om 6u in de 
ochtend starten we om alles klaar te zetten zodat de eerste gasten al om 8u van het ontbijt 
kunnen genieten. Daarnaast hebben we mensen nodig om de lekkere eitjes te bakken, de 
bediening te doen van het ontbijtbuffet,  de drank mee organiseren,  afruimen en  de afwas 
moet uiteraard ook gebeuren.  

In de kantine vind je op de ad valvas een takenlijst. Vul gerust je naam in of stuur een 
mailtje: karlien.claes@scarlet.be 

Hoe meer helpende handen, hoe leuker ! 



Op onze eindejaarsdrink in december 
worden er verschillende houtvuren 
gemaakt.  
Dit geeft een zeer gezellige sfeer.  
Wij zijn nu echter al op zoek naar hout. 
Iedereen die gratis onbehandeld hout kan 
leveren mag dit meebrengen en dit zal 
gestockeerd worden achter de 
kleedkamers. Alvast bedankt.  

Vernieuwde website 

www.skvo.be 

binnenkort 
beschikbaar 

Tijdens het weekend van 18 – 19 
september en 25 – 26 september 
worden de officiële ploegfoto’s 
genomen om op de website te 

plaatsen. Iedereen aanwezig dus 
wil je op de ploegfoto staan.   

 Zondagnamiddag om 15u:  SKVO – bezoekers 

Kom je supporteren voor onze eerste ploeg, 
trek dan je wedstrijdtraining met onze 
clubkleuren aan, breng toeters en bellen mee 
en schreeuw de grote jongens naar de 
overwinning.   

Locatie: Eikstraat, nieuwe stadion.  

17 december 2010: Eindejaarsdrink 



 

Tussen de kleedkamers en 
de duiveltjes voetbalvelden 
liggen 2 grote bergen.  

Op woensdag 8 september  
vanaf 18u gaan we deze 
bergen aanpakken.  

Papa’s, breng jullie schop mee en 
kruiwagen dan is dit klusje snel 
geklaard.  

Belangrijk Bericht    Belangrijk Bericht    Belangrijk Bericht    

Om het aantal verloren voorwerpen tot een minimum te beperken vragen wij aan 
IEDEREEN om ALLE kledij  én douchezeep van uw kind te naamtekenen.  

De wedstrijdtraining ( vest én broek )  en zwarte voetbalkousen zijn voor 
iedereen hetzelfde, bijgevolg is het noodzakelijk dat je naam hierin staat vermeld.  

Verloren voorwerpen vind je terug in de kantine aan de kapstok. Ondergoed dat blijft liggen 
verdwijnt meteen.  

Maak de sportzak samen met je kind klaar, zo weet hij/zij wat er in de sportzak zit. Stop er 
ook niet onnodig veel reservekledij in.  

 


