
                   

Beste leden, ouders, vrienden en sympathisanten, 

 
Zoals elk jaar nemen enkele ploegen van JOVL deel aan een internationaal, meerdaags 
voetbaltornooi. Dit jaar zijn dat de PU11, PU13, PU15, PU17 en PU19.  Zij zullen de eer 
hoog houden op het tornooi in Poperinge van 10 mei tot 13 mei. Om de kostprijs te 
drukken voor de spelers organiseren de deelnemende ploegen een actie om centjes in te 
zamelen.   

Zij hebben aan de innerlijke mens gedacht en organiseren daarom een heus spaghetti-
weekend, namelijk op zaterdag 24 en zondag 25 februari. Op zaterdagavond om 18u bent 
u trouwens welkom voor de betere wijnproeverij (ism wijnen Jacobs). Hiervoor hoeft u 
niet in te schrijven. 

 
  

       

Spelers PU11 PU13  
PU15 PU17 PU19 

        

Organiseren tvv deelname  
voetbal tornooi Poperinge 

        SPAGHETTI-weekend 

        

Zaterdag 24 en  
zondag 25  februari 

        

11u30-14u30 / 16u00-18u00 
Zaterdagavond 18u wijnproefavond 

        

Kantine KFC Lille 
Balsakker 44 – 2275 Lille  

        

  
 

Wij hopen u dat weekend te mogen verwelkomen. Wij zorgen voor overheerlijke 
spaghetti, lekkere wijn, en een leuke sfeer.  

Gelieve bij inschrijving het bijgevoegd formulier in te vullen en dit aan de trainer van 
uw ploeg af te geven uiterlijk tegen   17 februari. 
Inschrijven kan ook via de website http://www.jovl.be/nieuws.php 
 
We wensen u alvast hartelijk te danken voor uw steun ! 

Spelers JOVL – PU11 PU13 PU15 PU17 PU 19 



 

   

 
  

       

Spelers PU11 PU13  
PU15 PU17 PU19 

        

Organiseren tvv deelname  
voetbal tornooi Poperinge 

        SPAGHETTI-weekend 

        

Zaterdag 24 en  
zondag 25  februari 

        

11u30-14u30 / 16u00-19u00 
Zaterdagavond 18u wijnproefavond 

        

Kantine KFC Lille 
Balsakker 44 – 2275 Lille  

          
 

Inschrijving 

Naam :  ..................................................................  
Ploeg  : …………. 
GSM Nr :  ………/……………………………… 

Wenst deel te nemen aan het SPAGHETTI-WEEKEND en wil graag komen eten op 
het aangeduide tijdstip :      ZATERDAG       ZONDAG (schrappen wat niet past) 

0  11u30 – 12u30  0  12u30 – 13u30  0  13u30 – 14u30 

0  16u00 – 17u00  0  17u00 – 18u00   

 

Spaghetti Bolognese Groot : ….. x   13 € = ……….€ 

Spaghetti Bolognese Klein : ….. x     8 € = ……….€ 

 

Totaal     ….. personen  ……….€ 


