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Kon. Soleo
Voetbalarbitrage is onze passie

Start !
Het seizoen is begonnen! Vele onder
ons hebben al enkele wedstrijden
achter de kiezen of staan te popelen
om hun eerste aanduiding te zien
verschijnen.
Vele zullen merken dat de
zomerpauze geen goed gedaan heeft
aan hun conditie en moeten aan hun
conditie werken.
Aarzel niet om aan te sluiten bij onze
kring op woensdag! Trainen in groep
is leuker dan alleen!
Meer info verder in deze nieuwsbrief!

Elke week training
K.F.C. Duffel
Vanaf 20u00

Brasserie/Restaurant De Valk
Grote Markt Lier
De kogel is door de kerk! Onze vereniging heeft een nieuwe
locatie gevonden om te vergaderen!
Vanaf oktober zullen we onze ledenvergaderingen laten
doorgaan in het Restaurant De Valk. Filip en Vicky zullen
ons met open armen verwelkomen.
Meer info verder in deze nieuwsbrief!

Belangrijke data
Ledenvergader
ing

Jeugdtornooi

Provinciale
cursus

22/08/2014

23-24/08/2014

05/09/2014

Om het seizoen
goed in te zetten
hebben we iets in
onze mouw zitten!
Meer info
binnenin!

Ons jaarlijks
jeugdtornooi zal
weer doorgaan op
de terreinen van
K.F.C. Broechem.
Iedereen welkom!

Wat je moet weten
om aan het nieuwe
seizoen te starten
kom je hier te
weten!
Iedereen aanwezig!
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We hebben weer onderdak!
Na onze passage is het Sint-Gummaruscollege hebben we
weer onderdak gevonden in het hartje van Lier! Vanaf nu
zullen we vergaderen met zicht op de Grote Markt! Goed
gevonden?

Wat voor een zaal ?

De Valk
Grote Markt 27
2500 Lier
Tel 03 488 62 13
www.devalklier.be

Je komt deze zaal binnen en hebt het gevoel dat je het
verleden binnenstapt. Het podium in de zaal en de beamer
brengen je weer in de twintigste eeuw. Naast onze zaal staat
een oude bombastische toog! Goed nieuws! Weer bier van het
vat! Het ziet er allemaal veelbelovend uit! We hebben er zin
in! De grootste zorg voor het nieuwe seizoen is
opgelost! Geen paniek, we hebben nog genoeg
andere zorgen!

Hoe kom je de zaal binnen ?
Wanneer je op de Grote Markt staat en naar de
Mister 100 wandelt moet je door een gang. Deze ligt
naast De Valk. We hebben onze eigen ingang aan de
linkerkant. Trap op en je bent er !

Een beetje van alles !
Data ledenvergaderingen

We hopen in onze nieuwe zaal een combinatie te
vinden van het college en het Handelshof.

Vrijdag

22/08/2014

Vrijdag

24/10/2014

Vrijdag

14/11/2014

Vrijdag

19/12/2014

Vrijdag

13/02/2015

Let op! De ledenvergadering van 22 augustus gaat
NIET door in De Valk.

Vrijdag

20/03/2015

Deze zal doorgaan in de kantine van KFC Broechem!

Vrijdag

24/04/2015

Vrijdag

22/05/2015

We beschikken over de mogelijkheden om te
projecteren in de zaal en er staat een muziek installatie.
Daarnaast hopen we weer de gezelligheid van het
Handelshof te bereiken door de inrichting van de zaal
en de toog die aanwezig is.

Augustus niet !!!!

2

KON. SOLEO

ZOMER 2014

Extra Time
met Kon. Soleo
Wil je een opname bijwonen van Extra
Time? Dit kan! Het bestuur van Kon.
Soleo heeft 30 plaatsen gereserveerd
voor de opnames die doorgaan op 6
oktober 2014.

We moeten in de studio zijn om 20u45. Het
bijwonen van de opnames is gratis en je
ontvangt nog eens 2 drankbonnen op de koop
toe.
De verdere praktische afspraken zullen op een later tijdstip worden gemaakt. Mensen die
meewillen moeten snel zijn. Het is immers zo dat de plaatsen beperkt zijn en vol = vol.
Inschrijven kan via Stijn Goetschalckx via het email adres stijn.goetschalckx1@telenet.be of via
zijn GSM-nummer: 0494-37.05.07

Lidgeld seizoen 2014 - 2015
Vergeet niet uw lidgeld te betalen! Mensen die na de ledenvergadering van 24 oktober 2014 hun
lidgeld niet betaald hebben zullen van de ledenlijst gehaald worden. Deze mensen kunnen niet
langer genieten van de voordelen die een lidmaatschap bij onze vriendenkring met zich
meebrengt.
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Ledenvergadering augustus
Chinees buffet
We willen het seizoen starten met iets extra dit
jaar. Daarom zullen we in de kantine van
Broechem een chinees buffet voorzien. We zullen
wat vroeger starten en de mensen die zich
inschrijven voor het eten worden reeds om
18u30 in Broechem verwacht.

20 € per persoon
Voor 20 € krijg je een buffet waar volgende zaken op
aanwezig zijn:
Mini Loempia, Ka-Lei-Kok, Krokante Kipballetjes,
Babi Pangang, Kip met diverse groenten, Ribbetjes
met look, Ossenhaas met Szechuan Saus.
Daar krijg je bovenop nog 2 drankbonnetjes voor
tijdens de maaltijd.

Inschrijven verplicht !
Inschrijven voor deze maaltijd is verplicht!
Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar ons
secretariaat, soleo.secretariaat@gmail.com of via het
GSM-nummer 0474/27.78.08
Inschrijven is mogelijk tot maandag 18 augustus
2014.
Laat ons het seizoen goed inzetten!!
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