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Bruggestraat 29, 8820 Torhout 

050 21 52 12 

kmtorhoutjeugd@gmail.com 

www.kmtorhoutjeugd.be 

 

Jeugdvoorzitter Maurice Bolle 

0477 45 57 09 

maurice.bolle@skynet.be 

 

Jeugdmanager Kris Defreyne 

0499 19 98 96 

krisdefreyne@kmtorhoutjeugd.be 

TVJO Johan Coudyser 

0477 94 74 83 

johancoudyser@kmtorhoutjeugd.be 

Secretaris Diedrik Van Tieghem 

0486 75 00 23 

diedrik.vantieghem@telenet.be 

 

Penningmeester Ann Verkeyn 

0472 21 04 97 

bennyameye@telenet.be 

BTW 

0433.781.723 

 

 

 

 

 

 

KM-vrienden 

 

Na een paar jaar afwezigheid, nodigen wij iedereen opnieuw graag 

uit voor hét nieuwjaarsfeest van onze jeugdwerking, waar we 

allemaal gezellig samen kunnen genieten van een lekkere maaltijd 

met bijhorende drankjes. 

Voor wie? Voor alle trainers, begeleiders, spelertjes van de 

 voetbalschool t.e.m. beloften, hun ouders, familie 

 en vrienden. 

Wanneer? Zaterdag 11 februari 2023. 

Waar? De Mast – Industrielaan Torhout. 

Programma? 18u30: Aperitief & Feestmaaltijd 

 22u00: Bingospel met mooie prijzen 

 

Menu volwassenen aan 20 € pp.:  

aperitief 

- 

kalkoenfilet in jagerssaus of 

Zwevezeels gebraad in mosterdsaus 

kroketjes 

warme groentjes 

- 

dessert 

 

Menu kinderen aan 12 € pp.(t.e.m. U13):  

frisdrankje 

- 

frietjes met frikandel en saus 

- 

dessert 

 

Ook nu hopen we dat de Mast, net als de vorige edities, volledig vol 

zal lopen. Spreek dus snel af binnen jouw team.  

Er is een maximumcapaciteit van 300 volwassenen en 150 kinderen. 
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Wij zorgen ervoor dat jullie met het volledig team (teambegeleiders, 

ouders, grootouders, spelers, broertjes en zusjes…) allemaal samen 

aan 1 lange tafel kunt zitten. 

Tickets worden enkel online te koop aangeboden en dit t.e.m. 

zondag 5 februari 2023. Na deze datum is het niet meer mogelijk om 

tickets aan te kopen. 

Je kan jouw e-tickets aankopen via onderstaande link, of door de 

QR-code in de scannen. 

https://app.clubcollect.com/forms/nl-BE/kmt-

jeugd/nieuwjaarsfeest-km-torhout-jeugd-2223 

 

Na aankoop van jouw e-tickets, krijg je een bevestigingsmail. Deze 

breng je mee (op papier of digitaal op de smartphone) de avond 

zelf. 

We garanderen alvast een avond vol ontspanning, lekker eten en 

drinken en veel plezier. 

 

Groetjes en tot dan!      

Het jeugdbestuur 
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