Zaterdag 12 juni

10.00 tot 12.30 uur

Sportpark 't Doornslag - HC '03
Maak kennis met voetbal! Neem je vriendje of
vriendinnetje mee en leer voetballen als Lieke
Martens of Memphis Depay.

Uitnodiging
Voetbalvereniging HC ’03 organiseert op zaterdag 12 juni van 10.00 tot 12.30 uur (inloop
vanaf 09.30 uur) voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 een Oranjefestival en jij
bent hierbij van harte welkom.
Een Oranjefestival, wat is dat precies?
Om alle jongens en meiden de kans te geven onze voetbalvereniging te leren kennen en
te ontdekken of voetbal een leuke sport voor hen is, organiseren we een Oranjefestival
op het sportpark van HC ’03 in Drempt. In kleine groepen waarin de kinderen worden
ingedeeld op leeftijd doen ze allerlei spelletjes met en zonder bal. Ben je al lid van onze
vereniging? Neem dan een vriendje of vriendinnetje mee en laat zien hoe leuk voetbal
is. Natuurlijk zorgen wij voor een drankje en een tussendoortje.
Voetballen als Oranje!
De spelers van Oranje en speelsters van de OranjeLeeuwinnen ondersteunen deze
festivals die in heel Nederland door voetbalverenigingen worden georganiseerd.
Ook zij zijn namelijk ooit begonnen als jong meisje of jongen bij één van de lokale
amateurverenigingen. Zij erkennen het belang van veel sporten en bewegen op jonge
leeftijd en stimuleren dat veel jonge kinderen gaan voetballen bij een vereniging.
Hun voetbaldroom is immers ook ooit op deze manier gestart!
Aanmelden
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan het Oranjefestival? Meld je dan voor dinsdag 8
juni aan op www.knvb.nl/oranjefestival/hc03/1308 of stuur een e-mail naar info@hc-03.nl
met de naam van je zoon of dochter en de leeftijd. Wij sturen je vervolgens een
bevestiging van de aanmelding.
Tot slot
Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Annemieke
Bloemers, secretaris van onze vereniging, en bereikbaar via info@hc-03.nl, of kijk op
onze website www.hc-03.nl.
We zien je graag op zaterdag 12 juni!
Hartelijke groeten,
Voetbalvereniging HC ’03
Zomerweg 19A
Drempt

