
                                                Millen, postdatum. 

 

  

  

  

   

   

                             Beste sportvrienden, 

 

  

  

  

        Naar jaarlijkse en goede gewoonte, organi-

seert onze vereniging “Krom & Stijf Veteranen Millen” ook dit jaar weer een Internationa-

le Voetbalhappening, en dit 28, 30 en 31 mei 2014 op de drie voetbalvelden van sportcom-

plex “Zwembad De Zeemeeuw” te Millen. Op woensdag, vrijdag en zaterdag zullen niet 

minder dan 152 veteranenploegen uit 8 verschillende landen deelnemen en strijden om de 

titel van meest sportiefste ploeg. Op donderdag 9 mei staat dan weer ons traditioneel straten-

tornooi op het programma. Aansluitend is er nog de hondenwandeling. 

        

       Bij onze editie 2013 mochten we niet minder 

dan 172 ploegen verwelkomen, die er ieder hun wedstrijd kwamen spelen. Daaronder ploe-

gen uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Nederland en Engeland. Deze bonte mengeling 

van ploegen zorgt samen met onze DJ , onze live bands en het “Zoat Hermenieke” voor een 

prima sfeer na de wedstrijden, waarbij verbroedering en sportiviteit hoog in het vaandel ge-

schreven staan. 

       Graag hadden wij dan ook Uw ploeg inge-

schreven op onze deelnemerslijst. In bijlage vindt U alvast de nodige informatie aangaande 

dit evenement. Mocht U interesse betonen, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

         

       In de hoop spoedig van U te horen, alvast on-

ze meest sportieve groeten, 

  

       Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

       Namens Krom & Stijf Veteranen Millen  

       Hauben Willy 

       Trinellestraat 12    

       3770 Millen—Riemst 

       Tel.: 012/26.41.01 

       GSM 0494/31.73.42 

       www.veteranen-millen.com 

       é-mail: w.hauben@pandora.be 

       KBC rek.nr.: 853-0820038-32 

http://www.veteranen-millen.be/
mailto:w.hauben@pandora.be


 Infoblad Voetbalhappening  

Krom & Stijf Veteranen Millen 
 

Wat?  Internationaal sportiviteitstornooi voor veteranen en recreatief voetballende 

ploegen. Nadruk op fair-play, sportiviteit en verbroedering met andere teams. 

Deelnemende ploegen uit Wallonië, Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland 

en voor het eerst ook een ploeg uit Zweden en Italië. 

 

Wanneer?    Woensdag 28 mei 2014: wedstrijden van 18 tot 22 uur 

       Donderdag 29 mei 2014: stratentornooi & omlijstingswedstrijden 

       Vrijdag 30 mei 2014: wedstrijden van 17 tot 23 uur 

Zaterdag 31 mei 2014: wedstrijden van 13 tot 21 uur 

 

Waar?  Op de drie voetbalvelden van sportcomplex “Zwembad De Zeemeeuw”, Trippe-

lenweg 14 te 3770 Millen—Riemst. Overdekt zwembad en speeltuin op 50 me-

ter afstand. Ruime parking. Millen, een deelgemeente van Riemst, ligt vlak aan 

de E313 autostrade, halverwege Tongeren en Maastricht. Bij meer dan 124 

ingeschreven teams zal er ook gespeeld worden op de velden van Jeugdwerking 

Hedera Millen. 

 

Bedoeling?  Spelen van slechts 1 wedstrijd tegen een gelijkwaardige tegenstrever, met 

aandacht voor het sportieve element. Wedstrijd van 2 X 30 minuten, met on-

middellijke aanvang van de tweede helft. Ervaren refs staan in voor een vlot 

verloop. Spelen volgens de reglementen van de K.B.V.B., met onbeperkte wis-

sels. Ploegen (en zeker ploegen die van ver komen) die dat echt willen mogen, 
en kunnen op aanvraag ook meerdere wedstrijden spelen. 

 

Bijdrage?  25 euro inschrijvingsgeld per wedstrijd, geld dat integraal gaat naar een door 

ons gekozen “goed doelen”. Wij rekenen wel ten stelligste op Uw aanwezigheid 

en deelname. 

 

Hoezo? Gratis “goody-bag” (met o.a. T-Shirt, petje, paraplu,….) voor afgevaardigde bij 

inschrijving. 

 

Ahaha?  Randanimatie met optredens van de live bands zoals DOMINO op vrijdag en 

Festeyn op zaterdag. Woensdag is het Zoat Hermenieke Koper en Co van de 

partij,  met afwisselend D.J.. Ambiance verzekerd. Verzorgde B.B.Q. en dran-

kenbuffet aan democratische prijzen. Permanente aanwezigheid van Rode Kruis 

medewerkers en ambulance.  

 

Interesse?  Indien interesse, stuur dan de bijgevoegde inschrijvingsstrook zo vlug mogelijk 

terug naar het volgende adres:   Hauben Willy 

          Trinellestraat 12 

          3770 Riemst 

          België 

          012/26.41.01 

          0494/31.73.42 

          w.hauben@pandora.be 



  

Inschrijvingsstrook Voetbalhappening K. S. Veteranen Millen 
 

 

Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………………. 

Afgevaardigde van de ploeg ……………………………………………………………. 

Met adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………….. 

GSM: …………………………………………………………………………………………………….. 

Eventueel é-mail adres: …………………………………………………………………….. 

Kleur van onze uitrusting: ………………………………………………………………... 

 

Schrijf hierbij onze ploeg in om deel te nemen aan de voetbalhappening van 

K.S. Veteranen Millen op 28 - 29 - 30 – 31 mei 2014 

Onze voorkeur (*)gaat uit naar: 

 

Woensdag 28/05/2014  0 18   0 19     0 20     0 21    0 22 uur 

 

Donderdag 29/05/2014  0 15   0 16     0 17     0 18    0 19 uur 

 

Vrijdag 30/05/2014         0 15     0 16    0 17    0 18  

      0 19     0 20    0 21    0 22     0 23 uur  

 

Zaterdag 31/05/2014  0 13   0 14     0 15     0 16    0 17 

      0 18   0 19     0 20     0 21    0 22 uur 

 

Gelieve onderstaande strook terug te zenden naar het volgende adres: 
Hauben Willy, Trinellestraat 12, 3770 Millen Riemst, België. 
Of mailen naar w.hauben@pandora.be 
 
(*) Voorkeur uur: wij proberen ons te houden aan het door U gekozen uur, doch dat is niet steeds moge-

lijk. Afwijkingen - een uur vroeger of later - kunnen dus steeds. Men mag ook meerdere voorkeuren ken-

baar maken 

 

  

  
  



Neet sjoen ma hél 

Jacko & 2nd Rule 



  Zoals U misschien al wel weet, geven we onze Happening 

een extra dimensie door een deel van de winst af te staan 

aan een goed doel. Zo schonken Krom & Stijf Veteranen 

Millen vzw, met hulp van alle deelnemende teams en Lions 

Club Tongeren, reeds voor de achtste maal zo’n 7.500 euro 

aan de vzw Tevona Oostheuvel. Deze instelling uit Lafelt, 

een deelgemeente van Riemst, heeft grootse bouwplannen 

en kan het geld zeer goed gebruiken. 

 

 Ook ter gelegenheid van de editie 2013 willen we dit initi-

atief graag herhalen. Hoe we te werk gaan? Wel, graag zou-

den we € 25 inschrijvingsgeld per deelnemende ploeg wil-

len vragen. Serviceclub Lions Tongeren schenkt vervolgens 

ook nog 25 € per elftal, en dat doet ook KSM Veteranen. 

Alles samen levert dit 7.500 euro voor het goede doel. Wij 

hopen dan ook van harte dat we voor de komende editie van 

2010 weer op de steun en sympathie van alle deelnemende 

ploegen mogen rekenen. 

 

 Natuurlijk is er ook nu weer ondersteuning van de Ge-

meente Riemst, en zelfs van de Stedelijke Sportraad van 

Tongeren. 

 

 Ook rekenen we natuurlijk weer op U, onze trouwe spon-

sors. Ook dit jaar hopen we weer de kaap van 150 sponsor-

partners te halen. U en Uw firma draagt bij tot het welsla-

gen van onze Happening, waardoor we dit sociaal engage-

ment kunnen aangaan.  

 

 KS Veteranen Millen, Lions Club Tongeren, maar voor-

al de bewoners van Tevona Oostheuvel zullen U als spon-

sors zéér dankbaar zijn! Samen kunnen we een wezenlijke 

bijdrage realiseren aan dit sociaal-maatschappelijk project. 

Voetbal Happening t.v.v. het goede doel. 
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