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           GOUDEN SCHOEN GALA van FC GIERLE 
 
 

Beste FC Gierle-sympathisanten, 

 

 

 

De Jupiler Pro League heeft traditiegetrouw in januari zijn gouden schoen-verkiezing, de FIFA reikt elk 

jaar zijn Ballon d’Or (wereldvoetballer van het jaar) uit en FC Gierle, de kleinste sympathieke club van het 

land, organiseert op zaterdag 6 mei 2017 in de Parochiezaal van Gierle zijn: 

 

GOUDEN SCHOEN GALA 

  

Tijdens dit gala ontvangen de winnaars van de U15 (provinciaal en gewestelijk), U17 (provinciaal, 

gewestelijk A en B), reserven, veteranen, dames en eerste ploeg hun gouden schoen. 

 

Dit jaar openen we de deuren van de Parochiezaal (de Nefstraat) om 17.30 uur. Vanaf 18.00 uur kan u 

aanschuiven voor een heerlijke barbecue die we u aanbieden voor een scherpe prijs van 18,00 euro per 

persoon. Voor dit bedrag ontvangt u 3 stukken vlees (kipfilet, saté en bbq worst) met saladebar en 

aardappel – en pastasalade + brood en saus. Voor de kinderen van 6 tot 15 jaar bieden we de barbecue aan 

voor de prijs van 10,00 euro (worst en kipsaté). Traiteur Adriaensen uit Gierle zorgt voor al het lekkers. 

 

Om 20.30 uur richten we de schijnwerpers op de gouden schoen-winnaars. De presentatie is in handen van 

Wim Sterckx (RTV). Niemand minder dan bondscoach Roberto Martinez zal aanwezig zijn of minstens een 

waardige vervanger. 

 

Na de trofeeën is het de beurt aan coverband MELBONDO (Kurt Van Den Broeck ) die een weergaloos 

optreden zal geven van 22.00 uur tot 23.30 uur.  

 

Afsluiten doen we met een gigantische FUIF met de DJ’s (Viktor Janssen & Rik Goris) die voor 

ambiancemuziek zullen zorgen tot in de vroege uurtjes. 

 

Voor alle spelers van de U15 tot en met de eerste ploeg is dit een niet te missen avond. Maar niet alleen 

voor hen: ook hun ouders, grootouders, vrienden, vriendinnen en alle sympathisanten zijn van harte 

welkom. Om er een spetterend feest van te maken. 

 

Inschrijven kan u via de afgevaardigde van uw ploeg. Gelieve het aantal door te geven aan uw 

afgevaardigde en de keuze voor de barbecue (volwassene of kind). 

 

 

 Het bestuur van FC Gierle 
 

 

 

 

 



 

Volwassenen 18,00€ - 3 stukken vlees  

Kinderen 10,00€ - 2 stukken vlees  
 

Inschrijven voor 01 mei bij trainer of afgevaardigden 
Betaling bij inschrijving 

 

 

Naam: ......................................................................................................................  
 

Aantal volwassenen: ...................................... X 18,00€= .......................................... € 

Aantal kinderen:  .......................................... X 10,00€= .......................................... € 

 

              Totaal  ........................................... € 

 _________________________________________________________________________________________  
 

Naam:  ………………………………………………………………………………………... 

 

Aantal volwassenen:  ..................................... X 18,00€= .......................................... € 

Aantal kinderen: ........................................... X 10,00€=…………........................ € 
                                                         

                                                                     Totaal ……………………………… € 
 


