
 
 
 
 
Zit jij op de basisschool en heb je zin op woensdagmiddag even lekker te gaan sporten ? 
Kom dan naar de turninstuif van  gymnastiekvereniging Voorwaarts Axel. 
Wij gaan deze middag verschillende leuke,spannende en uitdagende dingen doen !!! 
Zo gaan we natuurlijk op de trampoline springen,gaan we klimmen en klauteren en nog veel meer. 
 
WANNEER: WOENSDAGMIDDAG 28 OKTOBER 
TIJD             : 13:30 -15:00 
WAAR         : SPORTHAL ’T SPORTUUS IN AXEL 
VOOR WIE : KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL  
KOSTEN      : € 3,00 P.P  
KLEDING     : SPORTKLEDING EN SCHOENEN(OF BLOTE VOETEN) 
 
Opgeven kan tot 26 okt 2015 via dfverhelst@zeelandnet.nl  
 
Voor meer informatie over chr.gymnastiekvereniging Voorwaarts Axel kijk op 
www.voorwaartsaxel.nl  
 
 
 
 

Zit jij op de basisschool en heb je zin op woensdagmiddag even lekker te gaan sporten ?  
Kom dan naar de turninstuif van  gymnastiekvereniging Voorwaarts Axel. 
Wij gaan deze middag verschillende leuke,spannende en uitdagende dingen doen !!! 
Zo gaan we natuurlijk op de trampoline springen,gaan we klimmen en klauteren en nog veel meer. 
 
WANNEER : WOENSDAGMIDDAG 28 OKTOBER 
TIJD             : 13:30 -15:00 
WAAR         : SPORTHAL ’T SPORTUUS IN AXEL 
VOOR WIE : KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL  
KOSTEN      : € 3,00 P.P  
KLEDING     : SPORTKLEDING EN SCHOEN(OF BLOTE VOETEN) 
 
Opgeven kan tot 26 okt 2015 via dfverhelst@zeelandnet.nl    
 
 
Voor meer informatie over gymnastiekvereniging Voorwaarts Axel kijk op 
www.voorwaartsaxel.nl. 

28 oktober turninstuif 

28 oktober turninstuif 

mailto:dfverhelst@zeelandnet.nl
http://www.voorwaartsaxel.nl/
mailto:dfverhelst@zeelandnet.nl
http://www.voorwaartsaxel.nl/


28 oktober turninstuif 
 

Zit jij op de basisschool en heb je zin op 
woensdagmiddag even lekker te gaan sporten ? 
Kom dan naar de turninstuif van  
gymnastiekvereniging Voorwaarts Axel. 
Wij gaan deze middag verschillende 
leuke,spannende en uitdagende dingen doen !!! 
Zo gaan we natuurlijk op de trampoline springen, 
gaan we klimmen en klauteren en nog veel meer. 
 
WANNEER : WOENSDAGMIDDAG 28 OKTOBER 
TIJD             : 13:30 -15:00 
WAAR         : SPORTHAL ’T SPORTUUS IN AXEL 
VOOR WIE : KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL  
KOSTEN      : € 3,00 P.P  
KLEDING     : SPORTKLEDING EN SCHOENEN 
                       (OF BLOTE VOETEN) 
 
Opgeven kan tot 26 okt 2015 via 
dfverhelst@zeelandnet.nl  
 
Voor meer informatie over 
chr.gymnastiekvereniging Voorwaarts Axel kijk 
op www.voorwaartsaxel.nl  
 
 

mailto:dfverhelst@zeelandnet.nl
http://www.voorwaartsaxel.nl/

