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HET KA-IMERTJE
Maandelijkse Nieuwsbrief  Jeugd KM Torhout

KM TORHOUT IS STEEDS OP ZOEK NAAR (NIEUWE) SPONSORS VOOR ONZE JEUGD.
BEN JE BEREID OM ONZE JEUGD FINANCIEEL TE HELPEN?
NEEM CONTACT OP MET JURGEN MYLLE (0496 55 03 35) OF

NOËL CORDIE (0476 56 18 24)

Mysterieuze gast ...

Op het nieuwjaarsfeest van de jeugd van KM liep laat op de 
avond deze zonderling rond.

Ontdek verderop wie dit is ...

Oproep tot vrijwilligers voor hulp duiveltjes paashappening

Traditioneel organiseert KM Torhout tijdens het paasweekend (zaterdag 
30/03 en maandag 01/04) een happening voor duiveltjes U6 t.e.m. U9.
Ook dit jaar zullen er ongeveer een 30-tal ploegjes afzakken naar de 
Velodroom voor een leuk tornooi.
Uiteraard vergt dergelijke organisatie veel voorbereiding. Ivan Brion 
neemt de taak op zich om dit tornooi op een goede manier te 
organiseren.
En om ook deze paashappening een succes te laten worden, is de hulp 
van vele vrijwilligers onontbeerlijk. Bij deze doen wij een oproep aan 
mensen die zich geroepen voelen om hun steentje voor deze 
paashappening bij te dragen. Ben je bereid te helpen? Neem dan 
contact op met Ivan Brion - 0495 46 12 07 - ibrion@live.be

Info over de paashappening zelf, vind je op 
www.kmtorhoutjeugd.be/paashappening.html

Onze club blijft steeds groeien, zeker de 
jeugdwerking. Voor volgend seizoen verwachten 
we terug 1 à 2 ploegen extra in competitie. Dat 
vraagt natuurlijk extra medewerkers.
We zijn op zoek naar afgevaardigden bij 
jeugdploegen en medewerkers voor de 
ingangcontrole op nationale jeugdwedstrijden.
Wie zich geroepen voelt, kan zich wenden tot het 
secretariaat via mail ibrion@live.be of op het 
nummer 0495/461207.



LEVE KM
ONE TEAM - ONE FAMILY



Uw logo op onze website? Het kan.

De website van de jeugdwerking van KM Torhout wordt gemiddeld 350 keer per dag 
bekeken, met pieken van ruim 500 keer per dag. Uw logo komt zo heel vaak in beeld.

Interesse? Neem contact op met
JURGEN MYLLE (0496 55 03 35) of met NOËL CORDIE (0476 56 18 24)

Onze mysterieuze gast ...

... blijkt niemand anders te 
zijn dan ...

... Dirk Couwelier!

Het voetbalkamp en de clinics in de paasvakantie vinden plaats op

dinsdag 2, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 april 2013.

Info en documenten om in te schrijven:

www.kmtorhoutjeugd.be




