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Nieuwsbrief van Kon. Seja F.C. 
 
Seizoen 2021 - 2022 - n° 1 
Contact: francois.de.leeuw@skynet.be 
 
Teksten François De Leeuw –  Johan Grauls Opmaak 
 
Wil je de nieuwsbrief automatisch ontvangen? Heb je ideetjes of voorstellen? 
Stuur een bericht aan nieuwsbrief@seja.be 
 

* BE THERE - KICK-OFF SEIZOEN 2021 - 2022 – 4 SEPTEMBER * 
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** EN TOEN KWAM CORONA ** 

 
Wanneer de eerste meldingen van het coronavirus de wereld rondgingen 
maakten we ons niet te veel zorgen. Na de krokusvakantie in 2020 ging het 
echter snel. Voor we het goed en wel beseften viel het normale leven stil. 
Ook onze club deelde in de klappen. Jaarlijks weerkerende evenementen zoals 
quiz en tornooi vonden noodgedwongen tot tweemaal toe geen doorgang. 
Onder het voorbije voetbalseizoen werd half oktober 2020 een streep 
getrokken. 
Seja lag er wekenlang verlaten bij. Wedstrijden en trainingen werden on hold 
gezet. Strenge wettelijke beperkingen legden de boel aan banden. Bestuur en 
leden hadden enkel via digitale weg contact. WhatsApp, sms en nieuwsbrief 
waren handige hulpmiddelen. 
Gelukkig konden onze jeugdspelers op termijn opnieuw onder strikte 
voorwaarden de trainingen hervatten. Ondanks beperkingen op het gebruik 
van kleedkamers, douches en clublokaal konden op die manier de fysieke 
paraatheid en de sociale contacten enigszins onderhouden worden. 
Anderhalf jaar later ligt nog niet alle leed achter ons, maar komt er toch stilaan 
uitzicht om jullie en onze favoriete hobby te hervatten. In juli en augustus 
bonden zowel senioren- als jeugdploegen enthousiast opnieuw de 
voetbalschoenen aan. 
Onze onderhoudsploeg van haar kant viel hoegenaamd niet stil. Geholpen 
door de natte zomer liggen onze terreinen er prachtig bij. Besproeiing was 
amper nodig maar herhaaldelijk grasmaaien kwam in de plaats. De 
kleedkamers werden grondig gekuist en ontsmet. Het clublokaal kreeg een 
opfrisbeurt en de spelersplunjes werden daar waar nodig aangevuld en op orde 
gebracht. 
De lockdown-periode was uiteraard een harde financiële dobber voor onze 
clubwerking. Mede door het begrip van onze leden werd ruim ingegaan op het 
voorstel tot tijdige vereffening van de lidbijdrage, waarbij het bestuur ook 
rekening hield met de periode waarin de leden noodgedwongen van voetbal 
verstoken bleven. Dank voor eenieders begrip ter zake. 
Laten we genieten van onze stilaan herwonnen vrijheid, die hebben we 
verdiend. En intussen ook een heel klein beetje voorzichtig blijven. We weten 
hoe verraderlijk het virus kan zijn. Wanneer we de geldende restricties verder 
nauwgezet respecteren zal tijdens het weekend van 4 en 5 september de 
competitie op normale wijze hervat kunnen worden. Maak van voornoemde 
dagen zeker gebruik om op de club aanwezig te zijn. Ons evenemententeam 
staat garant dat zowel nieuwkomers als oudgedienden bij die gelegenheid 
kunnen verbroederen in vriendschappelijke sfeer. 
 
Blij jullie dan terug te zien. We hebben jullie gemist. 
 
Namens het bestuur van Kon. Seja F.C. - François De Leeuw - Gerechtigd 
Correspondent 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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*** TERUGBLIK OP TOKIO 2020 *** 

 
Hebben jullie ook zo genoten van de vele 
prachtige sportieve hoogtepunten tijdens de 
voorbije Olympische Spelen? Wat niet wegneemt 
dat er ook wel wat bedenkingen in ons opkwamen. 
Voornamelijk de verplichte dracht van 
mondmaskers was een betreurenswaardig feit, 
zodat euforische vreugde of diepe teleurstelling te 
vaak het gelaat van de atleten bedekte. En dat 
soms tot in het absurde toe bijvoorbeeld bij 
zwemmers op weg naar de startblokken. Ook 
interviews en ceremonies werden daardoor 
ontsierd. Met als gevolg: waardeloze foto’s voor 
de toekomst. 

 
Op het sportieve vlak kan je je toch afvragen of bepaalde sporten echt op hun 
plaats zijn op de O.S. 
 
Tennis Is het nodig dat dezelfde spelers na het onnoemlijk aantal tornooien 
doorheen het jaar ook nog een keer belast worden met een extra tornooi? 
 
Wielrennen Op de weg zien we weer dezelfde renners die we wekelijks 
kunnen aanschouwen. De piste tot daar aan toe, want die evenementen 
worden weinig georganiseerd of halen amper het tv-scherm. 
 
Voetbal Gelukkig bestaat hier de leeftijdslimiet van 23 jaar zodat er toch wat 
andere gezichten te bewonderen vallen. 
 
Golf Een paar miljonairs die zich een halve dag uitleven tijdens een 
wandelingetje in hun schoon kostuum. Wat is daar de meerwaarde van? 
 
Skateboarden Hoort dat niet eerder thuis in een 
circus of een show? Het goud in de street discipline 
bij de vrouwen was voor een 13-jarige Japanse. 
Naast de gewone O.S. en de verdienstelijke 
Paralympics worden eerlang misschien de kinder- 
en de baby Olympics op ons losgelaten … 
 
Er werd ook al eens een Holebi-Olympics ingericht. 
Iets wat hun integratie zeker zal bevorderen. 
Begrijpelijk is dan ook het protest van vrouwelijke 
atleten bij het gewichtheffen tegenover een 
transgender die als man zich liet ombouwen tot vrouw 
en nu in de damescompetitie aan de slag wil. 
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En wat te denken over de BMX competitie waarbij volwassenen (m/v) op 
kinderfietsjes over zandbulten een helling afrijden? 
 
Klassiek bij de gevechtsporten zijn het boksen en judo. Kickboksen is toch 
maar een ruwe bedoening tussen straatvechters. En maak het maar mee hé. 
Jarenlang keihard trainen, naar Tokio vliegen waar je in de eerste kamp na 17 
seconden gevloerd wordt en je terug naar huis kunt. Of als spurter juist voor 
het startschot een fractie van een seconde te vroeg recht komen en je kunt 
gaan douchen en inpakken. 
 
Of het snelwandelen, ja zeg. Eén van de deelnemers moest zo nodig 
onderweg naar het toilet. Al hadden, voortgaande op hun verwrongen stapstijl, 
ook alle anderen er evenzeer behoefte aan. 
 
Bij de nieuwe sporten is de basketcompetitie 3x3 best een uitschieter. Al laten 
de echte basketgrootheden vanwege het beperkte geldgewin in deze discipline 
de eer aan rasechte amateurs. 
 
Muurklimmen. Brengen we inbrekers daarmee niet op ideeën? Ook 
gemengde estafettes zijn een loffelijk en vernieuwend initiatief. Waarom ook 
niet in atletiek (4 x 400 m), triatlon en zwemmen? Het zijn maar voorstellen hé. 
Grote vrees is dat op zeker dag ook de formule 1 of  andere motorische sporten 
als onderdeel zullen toegevoegd worden. Want duivensport is dan als 
volgende stap niet veraf. 
 

**** SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ SEJA **** 

 

 Advertentie Nieuwsbrief – TV Kantine =  75 € 

 Bal jeugd = 45 € / Bal senioren =  60 € 

 Spandoek terrein =  250 € 

 Tornooi per categorie =  250 € 

 Ploeguitrusting =  900 € (bedrag kan afwijken) 
 

Voor vragen en / of inlichtingen kan contact opgenomen worden via: 
 
Johan Verheyen  0474/74.26.64 - johan.verheyen@koffie-verheyen 
 Of via www.seja.be/sponsoring 
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***** EVEN VOORSTELLEN – EMMANUEL IKEOBI ***** 

 
Emmanuel Ikeobi (43) is scheidsrechter voor Voetbal Vlaanderen maar 
aangesloten bij onze club. Vanaf 1 september a.s. bekleedt hij de functie van 
vicaris, zeg maar adjunct-bisschop van het plaatselijke vicariaat in het bisdom 
Antwerpen. Reden genoeg om met Emmanuel een babbel op te zetten. 
 
Emmanuel is afkomstig uit het 
dorpje Nobi uit het oosten van 
Nigeria. Hij groeide op bij zijn 
grootouders en had een nonkel 
die priester was. 
“Als 10-jarige wist ik al dat ik 
priester zou worden”, steekt hij 
van wal. “Ik diende elke dag de 
mis in de dorpskerk en ik deed 
missen voor mijn vrienden met 
spullen die ik van mijn nonkel 
kreeg”. Het seminarie in Onitsha, 
de dichtstbijzijnde metropool, 
was de logische volgende stap. 
“Daar ontvlamde ook de roeping 
dat het priesterschap veel dieper 
ging dan alleen de uiterlijke 
schijn. Ik wilde mensen helpen”. 
Na zijn priesterwijding deed hij 
stages in parochies, maar al snel 
werd de jonge pastoor lector in 
het seminarie. Tot hij in 2017 de 
vraag van zijn bisschop kreeg om 
naar België te gaan. “Ik gaf les over de missionarissen die vroeger hun 
‘gemakkelijke’ leven opgaven om naar Afrika te komen. En nu kreeg ik de 
gelegenheid om het omgekeerde te doen. Ik heb niet getwijfeld”. 
 
Het eerste jaar stond in het teken van het Nederlands leren. Emmanuel volgde 
ook de mis in de Kathedraal en in de Sint-Jacobskerk om de plaatselijke 
gewoontes en rituelen te leren kennen. Na verloop van tijd begon hij ook 
teksten voor te lezen en na een paar jaar was hij rijp om parochiepriester te 
worden in Ekeren. “De parochianen hebben me daar heel enthousiast 
ontvangen en goed geholpen bij de integratie”, zegt hij. Ook op praktisch vlak. 
“Bovendien voetbal ik ook nog regelmatig met vrienden op de Luchtbal. En 
verdere ontspanning vind ik in de arbitrage, lezen en het onderhoud van mijn 
moestuin”. 
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Wel moest Emmanuel wennen aan de andere manier waarop Vlamingen hun 
geloof beleven, bekent hij. “In Nigeria dansen en zingen we meer, het is  
allemaal iets beweeglijker. Hier is de liturgie ingetogener, formeler. Maar de 
kern van de kerkelijke boodschap blijft dezelfde”. 
 
Met racistische vooroordelen kreeg Emmanuel naar eigen zeggen nog niet 
veel te maken. “Er was eens een bijeenkomst waarop iemand expliciet 
wegkeek toen ik hem begroette. Maar ik denk dan: racisme is niet mijn 
probleem, het is het probleem van de persoon die zo denkt. Ik heb al een paar 
keer ervaren dat een rechtstreekse, eerlijke dialoog veel oplost om 
vooroordelen uit de wereld te helpen”. 
 
Vanaf 1 september zetelt Emmanuel Ikeobi dus als vicaris voor Antwerpen in 
de bisschopsraad, als het ware het directiecomité van het bisdom. Elke 
vrijdagvoormiddag komt die raad onder voorzitterschap van bisschop Johan 
Bonny samen op het bisschoppelijk paleis aan de Schoenmarkt om 
beslissingen te nemen over alle dingen die de kerk aangaan. 
 
Begin volgende maand verhuist Emmanuel Ikeobi van Ekeren naar de 
Tabaksvest in Antwerpen. “Ik wil de polsslag van de stad voelen”, zegt de 
kersverse vicaris. 
 
Emmanuel, namens het bestuur van Seja van harte gefeliciteerd met je 
benoeming in deze belangrijke functie! 
 

****** SEJA KLUSTEAM ****** 

 
Het SEJA-KLUSTEAM leefde zich uit tijdens de voorbije zomerperiode en het 
mag gezegd worden: wat een topprestatie!!! 
 
Heel wat activiteit de voorbije maanden in en om de Seja-accommodatie. Om 
slechts enkele op te noemen: 
 

 Ingebruikname van nieuwe kleine grasmaaier 

 Plaatsing van digitale water- en elektriciteitsmeter 

 Vernieuwing van ballenvangnetten 

 Aanschaf extra haspel voor besproeiing terreinen 

 Schilder- en verfraaiingswerken 
 
De collage op de volgende pagina schept een beeld van het geleverde werk. 
 
 
Met dank aan Luc, Hugo en Patje voor hun inzet.  
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******* SEJA KLUSTEAM – COLLAGE ******* 
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******** DITJES EN DATJES ******** 

 
Wandelclub De Stroboeren 
organiseerde op 11 juli jl. haar 
jaarlijkse Ronde van de 
Voorkempen, waarbij ons club 
lokaal ook dit keer als controlepost 
fungeerde. 717 wandelaars namen 
de start. 
 
Tijdens het voorbije EK voetbal 
(12/6 - 11/7/2021) werden de 
wedstrijden van onze Rode Duivels 
gretig bijgewoond op het tv-scherm 
in ons clublokaal. 
 
Zaterdag 28 augustus 2021 trad 
onze doelman Daryl Witgeers in het 
huwelijk met Lana Van Den 
Vonder. Dikke proficiat aan het 
kersverse koppel! 
 
Na het afhaken van Das Gene 
Zever meldde F.C. Tammy’s zich 
als nieuwe zaterdagclub. De 
Tammy’s hebben hun thuishaven in 
het gelijknamige café op de 
Bredabaan 618 in Merksem. Zij 
gaan aan de slag in de Liefhebbers 
Voetbal Liga (LVL). 
 
Vos Reinaert, traditieclub sinds 
jaren in ons verbond, maakt de 
overstap naar de provinciale 
reeksen in Oost-Vlaanderen. De 
Vosjes willen de goede banden met 
Seja blijvend onderhouden en 
deden  het voorstel om jaarlijks als 
voorbereiding op het seizoen een 
supercup te betwisten, alternerend 
bij hen en bij ons. De eerste editie 
vond plaats op zondag 22 
augustus. Na de wedstrijd was er 
gelegenheid tot deelname aan de 
gezamenlijke barbecue. 

Na aanvraag door bestuurslid Luc 
Meuris bevestigde de stad 
Antwerpen dat er vuilnisbakken 
geplaatst zullen worden langs het 
Leegepad ter hoogte van de 
Zwaantjeslei en de Laaglandlaan. 
Hopelijk wordt het sluikstorten op 
die manier gevoelig ingeperkt. 
 
Seja zendt zijn talenten uit! 
Mattheo Waem (20) tekende 
zopas een profcontract bij MVV 
Maastricht. En Sekou Diawara (17) 
behoort tot de kern van KRC Genk. 
Goede jeugdopleiding bij Seja 
toch? 
 
Aanvragen voor het gebruik van 
het clublokaal van Seja komen 
geregeld binnen. Ondermeer de 
chirogroep van Eindhout vroeg om 
op 19 en 20 juli slaapgelegenheid te 
bieden tijdens hun kamp in Ranst. 
Het voetbalverbond van zijn kant 
wou graag op 27/8 en 3/9 bij Seja 
een scheidsrechtercursus voor 
beginnelingen inrichten. Op beide 
vragen kon in coronatijd en om 
praktische redenen niet ingegaan 
worden. 
 
Trainers van Seja staken op 18-20-
21 en 25 mei jl. bereidwillig een 
handje toe op de sportdagen van 
Sint-Ludgardis Merksem. Om 
redenen van privacy werd van deze 
activiteit geen fotomateriaal 
beschikbaar gesteld. 
 
De huldiging van verdienstelijke 
leden 2020 door de Sportraad van 
Merksem (eerder uitgesteld om de 
gekende redenen) zal nu doorgang  
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vinden op dinsdag 21/9 a.s. in het 
Districtshuis van Merksem. Voor 
onze club is Petra Rollier 
genomineerd. 
 
Konijnen en ratten. Patje De Rijck 
weet ze koelbloedig te verdelgen. 
Om van gebrevetteerd mollen- 
vanger Luc Meuris nog te zwijgen. 
Door beider toedoen hebben die 
beestjes geen kans. 
 

 
 
Langs deze weg vragen wij onze 
leden met aandrang om in het 
clublokaal enkel Payconiq te 
bezigen voor betalingen en niet 
voor afhaling van cash. Op die 
manier helpen jullie om de  
boekhoudkundige btw-verwerking 
van onze penningmeester onder 
controle te houden. Dank voor 
eenieders begrip! 
 
Vanaf 13 mei jl. hebben Chris 
Jacobs en zijn wederhelft Erika 
Jansen van Comme chez Moi een 
pop-uprestaurant opgestart aan het 
privédomein Gruuthuuse, Elshout- 
baan 240 in Schoten. Je kan er 
terecht op vrijdag, zaterdag en 
zondag. 
 

 
Reservaties kunnen via het 
nummer 0497/34.364.19. Meer info 
op www.traiteurcommechezmoi.be 
Warm aanbevolen! 
 
Op zaterdag 3/7 bood het bestuur 
van Seja aan zijn trouwe 
medewerkers en vrijwilligers een 
barbecue aan. Zeker verdiend en 
terecht! 
 
Ook voor komend seizoen is het 
verbond erin geslaagd om totaal 
geen rekening te houden met ons 
schema van thuiswedstrijden 
voor de jeugd (ploegen op een 
andere zaterdag dan gevraagd, 
voorstel om ploegen op dezelfde 
zaterdag te laten spelen werd niet 
gevolgd). 
Zo werden we geconfronteerd met 
het feit dat op bepaalde zaterdagen 
acht wedstrijden geprogrammeerd 
stonden en andere zaterdagen 
slechts vier. Verschuivingen troffen 
in hoofdzaak onze U15 en U17. Met 
dank aan Jos Matthé om de puzzel 
te ontrafelen. 
 
Voetbal Vlaanderen voorziet voor 
het seizoen 2021 / 2022 een 
aanpassing i.v.m. het aantal 
wisselspelers. Bij het eerste elftal 
mogen maximaal zeven wissel- 
spelers op het wedstrijdblad 
voorkomen, waarvan tijdens de 
wedstrijd maximaal vijf spelers 
mogen gewisseld worden. Bij 
reserven, veteranen en jeugd- 
ploegen blijven de eerder geldende 
regels onveranderd behouden. 
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Van harte dank voor volgende 
nieuwe uitrustingen die er eerlang 
aankomen: 
 

 Seja 1: Spar Wildert (via Mick 
Van Campen) 

 Veteranen: Yasyde bv (via John 
Lenaerts) 

 U21: Drankhandel Gagelmans 
 
Yves Vandeputte *** (oud-trainer 
waarmee Olsea verbondskampioen 
werd in 1997) verloor 22 jaar 
geleden zijn vierjarig dochtertje 
Shane aan kinderreuma. Recent 
vertelt Yves het verhaal van toen in 
zijn boek ‘Getekend voor het 
leven’. Van elk verkocht exemplaar 
gaat 1 € naar de UZA Foundation 
en vzw Villamax in Hemiksem. Het 
boek kan besteld worden via 
https://getekendvoorhetleven.webh
ero.be 
aan de prijs van 22 €. 
 
Ter opfrissing een overzicht van 
tijdens de wedstrijden te dragen 
armbanden: 
 

 Terreinafgevaardigde = wit 

 Afgevaardigde bezoekers = 
nationale driekleur 

 Terreincommissaris = clubkleur 

 Dokter = geel 

 Technische staf (trainers) = rood 
 
Seja zoekt  
 

 bijkomende hulp voor onder- 
houd terreinen 

 T1 voor doorgroei naast Thierry 
Aerts 

 

 

 Extra assistentie voor onze 
jeugdploegen 
 

Kandidaten kunnen terecht bij de 
bestuursleden. 
 
Lidgelden seizoen 2021 / 2022 
 
Bij betaling uiterlijk 30/9/2021: 
 

 Jeugd / senior   170€ 
Voetbalspeeltuin   50 € 

 Nieuwe leden betalen steeds 
170 €. 

 Voor jeugdspelers is dit seizoen 
een trainingspak en polo 
inbegrepen in het lidgeld. 

 Senioren en Veteranen 
ontvangen een polo. 

 Familieregel: 1ste familielid 
betaalt volledig lidgeld. Vanaf 
het 2de familielid (zelfde adres) 
voor elk bijkomende spelend lid 
20 € korting. 

 Indien lidgeld niet betaald is op 
30/9/2021 mag de speler niet 
meer aantreden tot afrekening. 
 

Storten kan op rekening BE22 3634 
3852 8047. 
 
 
 
*** contact info Yves Vandeputte 
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Nieuwe aangesloten leden 
 

 Jeugdtrainers:  
Predi Ded en Akrich Mustafa 
(U9) 
Almeida Neves Fabio en 
Derksen Robert (U7) 

 Begeleiders:  
De Baere Laura - De Laet Nick 
en Werts Brian (U21) 

 1steploeg:  
Herman Dieter - Schaekers Jelle 
- Bruggeman Bjorn 

 U15:  
Claes Gijs 

 U13:  
Uhunamure Nicholas - Oulhaj 
Younes 

 U12:  
El Makhloufi Dalil 

 U10:  
Almeida Neves Isabel - Croes 
Eliano - Nami Sayd Ali 

 U9: Rotthier Ilyo 

 U8: Nnaemeka Kian 

 U7: Rukundo Eden -     Chabab 
Imran - Koraichi Akram - 
Nnaemeka Derron 

 Voetbalspeeltuin: Suls Stef 
 
Gelijk aan de collage, eerder 
vernoemd in deze nieuwsbrief, mag 
het ook gezegd worden dat onze 
speelvelden er prachtig bijliggen. 
Er werd heel wat tijd en werk in 
gestoken om dit prachtig resultaat 
te bekomen. Wederom een 
prachtig staaltje van samenwerking 
en gedrevenheid. 
BEDANKT!!! 
 
 
 

 
Uitslagen voorbereiding 
 

 Seja 1 - City Pirates = 1 - 4 

 Olse - Seja 1 = 3 - 6 

 Vos Reinaert - Seja 1 = 7 - 2 

 Sint-Job - Veteranen = 4 - 3 

 Muggenberg - Veteranen = 6 - 1 

 Seja 2 - Gobi = 7 - 3 

 Seja 2 - Olse = 3 – 2 

 U21 – FCK = 3 - 3 

 U7: Tornooi Exc. Essen: 2de 
plaats 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

POLYTHERM bvba ROLLUIKEN en ZONNEWERING 
 

Leugenberg 165 / 3 Ekeren 2180 
03 665 13 31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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********* KANTINE EN AANVERWANTEN ********* 

 
Misschien had je het al opgemerkt, de kantine van Seja kreeg een “facelift” 
m.b.t. de aankondigingsbordjes achter de toog. “Uniformiteit” i.p.v. 
“kakofonie” was de uitdaging. Geslaagd, niet? 
 
Nieuwe producten doen hun intrede en de prijzen voor het nieuwe seizoen 
werden aangepast. 
 
“Ginder Ale” hield op met bestaan (sorry François) en zo doet “Vieux Temps” 
zijn intrede. Een testperiode voor “Aiki Noodles” gaat ook van start en we 
hopen op een succes voor deze snelle hap. En wat dacht je van “Victoria”? Echt 
het proberen waard. 
 

 
 
En de velden, we kunnen het niet genoeg herhalen, wat een pracht en een 
plezier om op te voetballen. 
 
Enkele sfeerbeelden op de volgende pagina. 
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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********** WWW.SEJA.BE ********** 

 

 
 
Ook dit seizoen is www.seja.be de bron voor alle clubinformatie, nieuws, 
uitslagen, wedstrijden, … 
 
Lid worden? https://seja.be/lidmaatschap.html 
 
Inschrijven nieuwsbrief? https://seja.be/f.c.-seja-nieuwsbrief-inschrijving.html 
 
Wat doet Seja? https://seja.be/wds-2.html 
 
Wedstrijden / Uitslagen U7-8-9 https://seja.be/uitslagen-r1-u7---u8---u9.html 
 
Wedstrijden / Uitslagen U10-11 https://seja.be/uitslagen-r1-u10---u11.html 
 
Wedstrijden / Uitslagen U12-13 https://seja.be/uitslagen-r1-u12---u13.html 
 
Voetbal Vlaanderen https://seja.be/voetbalvlaanderen.html 
 
Foto’s vorige seizoenen https://seja.be/ploegen-1.html 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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*********** EVENEMENTEN - ACTIVITEITEN *********** 

 

 
 

F.C. SEJA – DE TOFSTE CLUB VAN ‘T STAD 
 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS 
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