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  Hallo Kluivers 

Binnenkort staat de Herfstvakantie voor de deur. En wij hebben twee leuke  
activiteiten voor jullie (Kluivers van 6 t/m 12 jaar) georganiseerd. 
Onze eerste activiteit is een gezellige filmmiddag in de bioscoop en wel op 
dinsdag 15 oktober 2019.  Daar draait vast een héél spannende film. Welke dat 
is blijft nog een verrassing. We gaan met de stadsbus naar de bioscoop, dus 
wees op tijd. Deze bus wacht niet!!! In de pauze is er iets lekkers voor jullie 
allemaal. 

 Dus heb je zin in deze gezellige middag, geef je dan op bij het opgeefadres. 
   
 Verzamelen: Severenplein 12.45 uur. 
 Vertrek: Severenplein 13.00 uur. 
 Terug in de wijk: Severenplein rond 17.00 uur.   
 Deelnemersbijdrage:€ 6,50 
            
 Opgeef- en info adres: 
 Bep  Thors 
 Achter de Hoven 61 

Tel : 3635947 
 
Opgeven voor beide activiteiten: 
Donderdag 10 oktober van  19.00 – 20.00 uur. 

  
          TOT ZIENS 
           KWV AMBY 
  --------------------------------opgeefstrookje filmmiddag----------------------------------- 
 
    Naam:     Leeftijd: 
 
    Adres:     School: 
 
     Tel:     Groep: 
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              Hallo Kluivers 
       
      Onze tweede Herfstactiviteit voor Kluiverkes van 6 t/m 12 jaar is een leuke dagtocht naar  

Kinderstad Heerlen. En wel op donderdag 17 oktober 2019. In dit attractiepark is van 
alles te beleven, er zijn draaimolens, trampolines en springkussens, maar ook een 
wildwaterbaan en botsauto’s en je kunt er zelfs waterfietsen en nog veel meer. 
We gaan met de stadsbus naar het station en vandaar met de trein naar Heerlen. 
Heb je zin in deze dagtocht, geef je dan snel op bij onderstaand opgeefadres. 
Kom wel op tijd, want deze bus wacht niet!!! 
 
Verzamelen: Severenplein om 8.45 uur.   
Vertrek:        Severenplein om 9.00 uur. 
Terug in de wijk: Severenplein  rond 17.00 uur. 
Deelnemersbijdrage: € 12,50 (inclusief 3 consumpties) 
Meenemen: Lunchpakket en drinken en eventueel wat geld. 
 
Opgeef- en infoadres: Bep Thors 
      Achter de Hoven 61 
      Tel: 3635947 
Opgeven voor beide activiteiten op donderdag 10 oktober van 19.00-20.00 uur. 
                  
        TOT ZIENS 
         KVW AMBY 
--------------------opgeefstrookje------------------------------------------------------------ 
Naam:    Leeftijd: 
 
Adres:    School: 
 
Tel:     Groep: 
 
 
 
    




