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Meldert 

 7 november 2021 

 

 

Nieuwsbrief: Rode Duivels 

 
Beste ouders en spe(e)l(st)ers, 
 
Het is bijna zover! Volgende week zaterdag 13 november 2021 gaan we met zijn allen supporteren 
voor de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion! 
 
Hieronder info over het verloop en enkele richtlijnen: 
 

- We verwachten iedereen om 18U20 aan de kantine.  De bus vertrekt stipt om 18U40. 

- indeling bussen: Bus 1: U9 + U10  met bus verantwoordelijke Tim Beliën 

Bus 2: U11 + U12 (incl. Kurt G., Jolien B. en Kristien B.)  
met bus verantwoordelijke Petra Kiepkowski 

Bus 3: U13 + U15 met bus verantwoordelijke Wendy Thoelen 

- Door de hoge Coronacijfers willen we vragen, aan iedereen vanaf 10 jaar, om een mondmasker te 
dragen op de bus. (vanaf maandag is dit in de klassen ook zo) 

- Aangezien we met 170 personen en 3 bussen naar Brussel gaan, zou het leuk zijn 
moesten alle spe(e)l(st)ers / trainers hun SK Meldert trainingsjasje + sjaal aandoen. 

- Parking kantine: Laat de ruimte tussen ‘T Venne ijsje’ en de kantine open voor de bussen. 
Parkeer rechts van de kantine of op de parking aan de voetbalvelden. 

- COVID-19: Zorg voor je COVD SAFE ticket! 
Indien u symptomen heeft, contacteer uw huisarts en/of doe een zelftest.  
Indien u een test of quarantaine verplichting heeft, houdt u hier dan aub. aan.  
Gelieve ons zsm. te laten weten, moest u niet mee mogen gaan. 

- Annulatie: tickets/bus kunnen niet meer geannuleerd worden. (gevraagd aan de Voetbalbond) 
Je kan wel nog een andere persoon in de plaats meenemen, als we: 

• vóór 10/11 20U hiervan op de hoogte gesteld zijn via Whatsapp via Petra Kiepkowski 

• en we een kopie van zijn/haar identiteitskaart samen met zijn/haar adres hebben 
ontvangen 

Er staat 1persoon -16jaar en 1 persoon +16jaar op de wachtlijst, moest er iemand niemand vinden 
die in hun plaats mee kan gaan, dan kunnen deze personen deze plaats innemen. 
Gelieve dit Petra dan zsm. te laten weten. 

 

Wie nog een SKM sjaal wil, kan deze bij de bus verantwoordelijke kopen voor €10 in de bus en zo 

onze jeugd extra steunen. Gelieve dan gepast geld mee te nemen. 

Hopelijk kan iedereen meegaan. We duimen alvast! 

We maken er een TOPavond van!    GO RED DEVILS! 

 
Sportieve groeten, 

jeugdbestuur SK Meldert 


