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SPORTIEF NIEUWS

Eerste wedstrijd voor onze meisjeswerking!

30 januari 2022 gaat de geschiedenisboeken in als een mooie dag 
voor onze club! Onze meisjes speelden hun allereerste wedstrijd 
ooit in een vriendschappelijke oefenwedstrijd in en tegen Dames 
Ternat. 

Onze meisjes kwamen bijzonder enthousiast aan de aftrap en 
lieten bij momenten al heel mooie dingen zien! De uitslag is 
uiteraard minder belangrijk aangezien het vooral om FUN & 
leermomenten gaat... maar onze eerste wedstrijd eindigde in 2-3 
winst 👍

Ook een pluim voor onze trainsters Cato & Anke en coördinator 
meisjes Silke die bewezen hebben dat er al hard gewerkt is met 
onze toppers!

Ps: Er was ook een ploeg van SPORZA aanwezig. Reportage 
kunnen jullie later bekijken!

Onze dames- & meisjeswerking zoekt versterking!

Onze Damesploeg is ondertussen al meer dan 10j een vaste 
waarde in het vrouwenvoetbal. Graag willen wij als club ons 
steentje bijdragen om zoveel mogelijk meisjes / vrouwen op ons 
voetbalveld te krijgen.

Daarom zijn wij op zoek naar extra speelsters om onze ploegen 
aan te vullen en zo ons verhaal verder te schrijven.
Heb jij het profiel dat we zoeken? Of ken jij iemand? Laat het 
ons zeker weten!

Contacteer ons via:
📨maes-jelle@hotmail.com / 
damesploegkfclennik@hotmail.com (A ploeg / Redavo)
📨 silke-vg@hotmail.com (meisjeswerking)
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EXTRA SPORTIEF NIEUWS

Bedanking TAKE-AWAY

Zaterdag 5 en zondag 6 maart organiseerde KFC Lennik een tweede take-away ter 
vervanging van de jaarlijkse steakkermis. In totaal werden er 154 bestellingen geplaatst 
waarbij onder andere 461 hoofgerechten besteld werden. Via dit soort aktiviteiten poogt 
KFC Lennik het lidgeld van haar leden betaalbaar te houden voor iedereen. Wij willen 
iedereen bedanken die KFC gesteund heeft, en hopen dat, zeker gezien het totaal aantal 
leden van KFC Lennik, gelijkaardige activiteiten in de toekomst nog meer succesvol mogen 
zijn. Opbrengsten van aktiviteiten als deze zijn van groot belang voor de werking van de 
club.

Start WAFELVERKOOP

Deze week is ook onze wafelverkoop van start gegaan. Deze actie loopt tot 23 maart, dag 
waarop alle bestelformulieren binnengebracht mogen worden bij trainers, afgevaardigden 
of bestuursleden. Bestellingen kunnen afgehaald worden in de kantine op 30 en 31 maart 
en 01 april, telkens vanaf 18:00 uur. 

De verkoop van wafels en andere zoetigheden wordt gestimuleerd door prijzen te voorzien 
voor de vier meest verkopende leden:
- wie voor het hoogste bedrag verkoopt dient volgend seizoen geen lidgeld te betalen en 
krijgt eveneens nog een attentie
- de tweede beste verkoper krijgt een waardebon ter waarde van 100 EUR voor aankoop 
KFC-kledij
- wie voor het derde hoogste bedrag verkoopt krijgt een waardebon van 50 EUR voor 
aankoop KFC-kledij
- en tot slot krijgt ook onze vierde verkoper een waardebon, deze keer ter waarde van 25 
EUR voor aankoop KFC-kledij

Ik zou zeggen: doe jullie best!

Voor de sportievelingen: MOUNTAINBIKE KFC Lennik 27/03/2022

Op zondag 27 maart organiseert KFC Lennik in samenwerking met de gemeente Lennik 
opnieuw de Prins Mountainbike. Er worden MTB-ritten uitgestippeld  van 25 – 35 of 45 km 
met bevoorrading in onze kantine. Inschrijven kan via de website www.kfclennik.be of ter 
plaatste. Vertrek tussen 8:00 en 10:30 uur.

http://www.kfclennik.be/

