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Ben je mini-F of JO8-speler? Neem dan je vriendje of vriendinnetje mee!

KIDSCLUB WITTENHORST ORGANISEERT

VRIENDJES EN VRIENDINNETJES DAGEN OP 

WOENSDAG 29 MEI EN 5 JUNI 2019
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KIDSCLUB WITTENHORST ORGANISEERT

WOENSDAGMIDDAG 29 MEI EN 5 JUNI 2019

VRIENDJES EN VRIENDINNETJES DAGEN.

Lid of geen lid, vind jij dit leuk en stoer ?!? Neem dan je vriendje of vriendinnetje mee

naar Sportpark Ter Horst, Wittebrugweg 3  5961 NJ Horst

Ben je 5 (of bijna 5), 6 of 7 jaar, doe je gezellig mee van 14:15 tot 15:15 uur.

(14:00 uur ontvangst in de kantine)

Wist je dat?

•  je in korte broek, T-shirt en sportschoenen kunt meedoen

•  je na afloop een glas ranja krijgt

•  je een coole verrassing krijgt!

•  je ouders/ verzorgers mogen blijven kijken

•  wanneer je lid wilt worden je via www.rksv-wittenhorst.nl kunt aanmelden

Indien u als ouder/ verzorger niet blijft kijken,

laat dan een telefoonnummer achter bij de organisatie.

Aanmelden hoeft niet, maar voor vragen kun je een mail sturen naar

kidsclubwittenhorst@rksv-wittenhorst.nl
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