
   
 
 

Kies je Sport Borculo! 
Aan:   De kinderen van groep 1 t/m 8 en hun ouders 
Onderwerp:  Kies je Sport Sportmiddag 
Datum brief:  Donderdag 21 september 
Website:  www.sportfederatieberkelland.nl 
          
Beste sportvrienden en sportvriendinnen,       
We gaan weer lekker sporten in de herfstvakantie. Je kunt het zien als een 
sportkennismaking, maar ook als een lekker middagje sporten. Daarvoor hebben we 
maar liefst 4 sportverenigingen, bereid gevonden om jullie een sportaanbod te doen. 
Wij zijn dit jaar weer te gast in sportaccommodatie ’t Timpke en op sportpark  
De Wildbaan. 
 
De Sport Federatie Berkelland (SFB) nodigt alle kinderen van groep 1 t/m 8 uit  
kennis te maken met 4 sportverenigingen: Voetbalvereniging Reünie, 
Volleybalvereniging vv Kerkemeijer Gemini, Korfbal Vereniging Olympia’22 en 
Gymnastiekvereniging Borchlo. We laten iedereen met alle sporten in aanraking  
komen. De uiteindelijke indeling krijg je per mail te horen. Geef je snel op via de mail 
of per telefoon. De eigen bijdrage is €3,-. Daarvoor krijg je 2 uur sport en een keer 
drinken en een koekje. 
 

Activiteit: Kies je Sport Borculo  

Datum: Maandag 16 oktober 
Tijdstip: Aanwezig 14.00 uur / einde ongeveer 17.00 uur.  
Locatie: Sportaccommodatie ’t Timpke en sportpark De Wildbaan. 
Kosten: €3,-per kind, meenemen op 16 
oktober 
Meenemen: Je ouders, vriendjes, 
vriendinnetjes, sportkleding en 
sportschoenen voor binnen en buiten! 
Ouders: Denk eraan bij de wisseling van 
de sportonderdelen willen we graag dat 
de ouders de kinderen begeleiden. 
 
Het mailtje of telefoontje dient uiterlijk maandag 9 oktober binnen te zijn bij 
john@sportfederatieberkelland.nl of 0545-476727. Bij inschrijving verwachten we dat 
je komt op 16 oktober. Tot maandag 16 oktober 14:00 uur bij ’t Timpke! 
 
Met vriendelijke groet, 
John Willemsen, SFB, 0545-476727, john@sportfederatieberkelland.nl 
Kijk voor al onze activiteiten op www.sportfederatieberkelland.nl of op facebook 
 

Deze gegevens graag per mail of telefoon aan uiterlijk 9 oktober aan ons 
doorgeven: 
School: ………………………………………………………………………….  
Naam: ……………………………………………………………………………. 
Groep: ………………………………Tel: ………………………………………. 
E-mail: .………………………………………………………………………….  
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