
KEV FUNdag 28 sEptEmBER 2013

OpgaVE spEELpREt 2013 

Naam: 

Tel.nummer: 

Emailadres: 

Leeftijd: 

Les van:

Naast de activiteiten 
is er nog van alles 

te zien en te beleven
voor jong en oud

ZIt JIJ IN gROEp 0, 1 OF 2? 
dOE daN OOK mEt spEELpREt mEE!!! 
LOcatIE: spEELwEIdE BIJ gYmZaaL KRIJgERstRaat

spEELpREt:  

> Voor alle jonge leden en  
hun vriendjes tot en met groep 2 

> Allerlei leuke spelletjes
> Aanwezig: 15.15 uur tot 17.00 uur, veld Flashback 

> Ouders mogen blijven kijken
> Met springkussen en  

een schmincktafel! 
> Kosten: € 1,00

> Opgavenstrookje voor zaterdag 21 september 
inleveren bij de leiding
Opgeven per mail kan ook: 
r_aalderink87@hotmail.com



> Opgavenstrookje voor zaterdag 21 september 
inleveren bij de leiding
Opgeven per mail kan ook: 
r_aalderink87@hotmail.com

KEV FUNdag 28 sEptEmBER 2013

OpgaVE spEELpREt 2013 

Naam: 

Tel.nummer: 

Emailadres: 

Leeftijd: 

Les van: 

OpgaVE ORaNgE paRtY 2013
Namen: 
Leeftijd: 
Telefoonnummer: 
(indien meerdere personen deelnemen aan de act, graag tel.nr. en emailadres van 1 persoon) 

E-mail: 
Titel van de act:

ZIt JIJ IN gROEp 3, 4 OF 5? 
dOE daN OOK mEt spEELpREt mEE!!! 
LOcatIE: spEELwEIdE BIJ gYmZaaL KRIJgERstRaat

spEELpREt:  
> Voor alle jonge leden en hun  

vriendjes van groep 3 t/m groep 5 
> Allerlei leuke spelletjes

> Aanwezig: 15.15 uur tot 17.00 uur, veld Flashback  
> Ouders mogen blijven kijken

> Met springkussen en een schmincktafel! 
> Kosten: € 1,00 

 
ORaNgE  paRtY  :  doe jij ook mee?  

> Beleef met je familie en vrienden een gezellige avond.  
Mis het niet!   

geef je snel op met je playback, dans of andere act! 
Locatie: FLASHBACK - 19.00 uur

Er staan leuke spelletjes om je niet te vervelen.  
Ook als je niet meedoet kom gezellig langs! 

de deelname is gRatIs. 
Op de bar staat een vrije gift bus.

Naast de activiteiten 
is er nog van alles 

te zien en te beleven
voor jong en oud



KEV FUNdag 28 sEptEmBER 2013

OpgaVE mEERKamp 2013

Teamnaam: 

Teamcaptain en tel.nr.: 

Emailadres teamcaptain: 

Namen deelnemers in team en leeftijden: 

 

OpgaVE ORaNgE paRtY 2013
Namen: 
Leeftijd: 
Telefoonnummer: 
(indien meerdere personen deelnemen aan de act, graag tel.nr. en emailadres van 1 persoon) 

E-mail: 
Titel van de act:

Naast de activiteiten 
is er nog van alles 

te zien en te beleven
voor jong en oud

BBQ open 
12.00 uur!

ZIt JIJ IN gROEp 6, 7 OF 8? 
dOE daN mEt EEN tEam mEE aaN HEt mEERKamp!!! 
LOcatIE: spEELwEIdE BIJ gYmZaaL KRIJgERstRaat

mEERKamp:
> Deelname € 2,00 p.p. Graag gepast betalen 

> Deelname in teams van 5 personen,  
reserves zijn altijd handig, maar de meeste spellen  

zijn gebaseerd op 5 personen. 
> Iedereen mag meedoen, dus neem je vader, moeder, broertjes en zusjes mee,  

je mag natuurlijk ook je vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
> Meerkamp: 11.45 uur tot 15.00 uur

 
ORaNgE  paRtY  :  doe jij ook mee?  

> Beleef met je familie en vrienden een gezellige avond. Mis het niet!   
geef je snel op met je playback, dans of andere act! 

Locatie: FLASHBACK - 19.00 uur
De uitslag van het meerkamp zal in het eerste deel  

van de avond bekend worden gemaakt.  
Er staan leuke spelletjes om je niet te vervelen.  

Ook als je niet meedoet kom gezellig langs! 
de deelname is gRatIs. 

Op de bar staat een vrije gift bus.

Handig om 
aan te hebben: 

Sportieve ‘oude’ kleren 
Handig om 

mee te nemen:
Handdoek

> Opgavenstrookje voor zaterdag 21 september 
inleveren bij de leiding
Opgeven per mail kan ook: 
r_aalderink87@hotmail.com



KEV FUNdag 28 sEptEmBER 2013

OpgaVE mEERKamp 2013

Teamnaam: 

Teamcaptain en tel.nr.: 

Emailadres teamcaptain: 

Namen deelnemers in team en leeftijden: 

 

OpgaVE ORaNgE paRtY 2013
Namen: 
Leeftijd: 
Telefoonnummer: 
(indien meerdere personen deelnemen aan de act, graag tel.nr. en emailadres van 1 persoon) 

E-mail: 
Titel van de act:

Naast de activiteiten 
is er nog van alles 

te zien en te beleven
voor jong en oud

BBQ open 
12.00 uur!

BEN JIJ 12 JaaR OF OUdER? 
dOE daN mEt EEN tEam mEE aaN HEt mEERKamp!!! 
LOcatIE: spEELwEIdE BIJ gYmZaaL KRIJgERstRaat

Handig om 
aan te hebben: 

Sportieve ‘oude’kleren 
Handig om 

mee te nemen:
Handdoek

mEERKamp:
> Deelname € 2,00 p.p. Graag gepast betalen 

> Deelname in teams van 5 personen,  
reserves zijn altijd handig, maar de meeste spellen  

zijn gebaseerd op 5 personen. 
> Iedereen mag meedoen, dus neem je vader, moeder, broertjes en zusjes mee,  

je mag natuurlijk ook je vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
> Meerkamp: 11.45 uur tot 15.00 uur

 
ORaNgE  paRtY  :  doe jij ook mee?  

> Beleef met je familie en vrienden een gezellige avond. Mis het niet!   
geef je snel op met je playback, dans of andere act! 

Locatie: FLASHBACK - 19.00 uur
De uitslag van het meerkamp zal in het eerste deel  

van de avond bekend worden gemaakt.  
Er staan leuke spelletjes om je niet te vervelen.  

Ook als je niet meedoet kom gezellig langs! 
de deelname is gRatIs. 

Op de bar staat een vrije gift bus.

> Opgavenstrookje voor zaterdag 21 september 
inleveren bij de leiding
Opgeven per mail kan ook: 
r_aalderink87@hotmail.com


