
JEUGD Football Club Gullegem  

Stamnummer K.B.V.B.: 9512   
www.fcgullegem.be – infojeugd@fcgullegem.be  
Rekening nummer jeugd: BE95 0015 4548 7458 
 

Pagina | 1  
 

NIEUWSBRIEF  Gullegem, December 2019 

 

Actie Warm FC Gullegem  -  De Warmste Week  -  19 december 2019 

 
Hierbij de praktische informatie voor onze actie voor het goede doel. 

Op 19 december vertrekken we met alle jeugdspelers en sympathisanten vanaf de Poezelhoek naar 

het Mandelaplein.  We verzamelen onder het afdak voor de kantine. 

• De spelers die wandelen verzamelen om 17u45.  Vertrek om 18u00 stipt. 

• De spelers die lopen verzamelen om 18u15. Vertrek om 18u30 stipt. 

Warm gekleed, zoveel mogelijk in kledij van FC Gullegem en verplicht met fluojas. 

Of je wandelt of loopt krijg je te horen van je trainer.  Je wandelt of loopt samen met je ploeg. 

De wandelaars en de lopers komen samen op het straatje naar de parking van de Euroshop en 

vandaar gaan we allemaal samen naar het Mandelaplein om onze cheque af te geven.  De ouders zijn 

natuurlijk ook welkom om mee te wandelen/lopen.   Dit gebeurt trouwens onder politiebegeleiding. 

Om 20u30 kan je de spelers terug ophalen op de parking van Wembley (tegenover KV Kortrijk) 

We willen natuurlijk ook een mooi bedrag afgeven aan ons goed doel.  Via de flyer die je ontvangen 

hebt kan je een sponsorbedrag verzamelen.  Graag de centjes voor 12 december aan uw trainer 

overhandigen.  Flyer verloren? – geen nood, je kan er altijd eentje halen in het jeugdsecretariaat. 

Zie je je trainer niet meer door de winterstop dan kan overschrijven ook op rekeningnummer: BE95 

0015 4548 7458 (BIC GEBA BE BB) van fc Gullegem jeugd met vermelding: sponsorloop de warmste 

week + je naam.   

Studio Brussel zal speciale aandacht geven aan onze actie! 

 

        
 



JEUGD Football Club Gullegem  

Stamnummer K.B.V.B.: 9512   
www.fcgullegem.be – infojeugd@fcgullegem.be  
Rekening nummer jeugd: BE95 0015 4548 7458 
 

Pagina | 2  
 

 

We weten dat er voor sommigen oudercontacten zijn.  Maar in deze periode is een datum die voor iedereen 

past niet gemakkelijk.  We rekenen echter op massale aanwezigheid.   

Eetfestijn – 15 december 

 
De kaartenverkoop voor ons eetfestijn op 15 december ’s middags loopt als een trein.  Je kan je kaarten 

aankopen in de kantine.  Wie een grote tafel wil reserveren kan dit doen bij bart.vanhoorde@telenet.be  

Geraak je niet meer in de kantine maar wil je wel komen naar het eetfestijn, schrijf dan het juiste bedrag over 

met vermelding van wat je wil en je naam op rekeningnummer BE95 0015 4548 7458 (BIC GEBA BE BB).  Wij 

leggen de kaarten dan voor je klaar. 

 

Samira en de volgende jeugdsponsors schenken maar liefst 3 gratis vaten tijdens het eetfestijn.  (en ook 

cava!) 

Waarom?  Samira trakteert voor haar verjaardag en onze sponsors doen dit uit sympathie voor de 

jeugdwerking. 

 

        
 

 
Na het heerlijke stoofvlees of de frikandellen kan je een taartje of dessert met koffie nuttigen in de kantine.  

Actie volledig ten voordele van onze actie voor de Warmste Week.    

 

OPROEP:  Breng een zelf gebakken taart of een zelfgemaakt dessert mee en deze zullen we verkopen voor 

het goede doel.   

 

Kerstmarkt – 14 december 
 

Kom op 14 december naar de kerstmarkt op de Poezelhoek. Vanaf 18 uur kan je genieten van een echte 

kerstsfeer met typische kraampjes. 

 

Kinderen die met een kerstmuts aan komen maken kans op een mooie prijs die uitgedeeld wordt na de 

wedstrijd. 

 

Ouders van onze spelers (en de vaste jeugdsupporters natuurlijk ook) kunnen deze wedstrijd gratis bijwonen. 

 

We maken er samen een gezellig feest van. 

mailto:bart.vanhoorde@telenet.be
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Ploegfoto’s 
 

Het heeft een beetje geduurd, maar de ploegfoto’s hangen in de kantine. 

Je kan deze ploegfoto ook online bestellen. 

Surf naar de website van de fotografe → www.carolinevandemaele.net 

Onderaan:  Login: eigen mailadres invullen 

paswoord: FCGULLEGEMJEUGD2019 

Daar kan je online bestellen. 

 

 

 

Lifestyle 

 
 
Respect voor onze vrijwilligers van het onderhoud. 
 
Het is belangrijk dat wij onze infrastructuur zo proper mogelijk houden.  Daar staan vele vrijwilligers voor 
garant.   
 
Het is dan ook belangrijk dat iedereen de voetbalschoenen uitdoet vooraleer het jeugdcomplex of de kantine 
te betreden. 
 
Onze vrijwilligers danken jullie. 
 
 

http://www.carolinevandemaele.net/

