BELEEF 2 SUPERLEUKE ZONDAGEN

Tennislessen in Wilrijk en Edegem
• Nieuwe start lessenreeksen
in januari en april 2018
• Wintertennisstages in Edegem
tijdens de Kerst-, Krokus- en
Paasvakantie
• Zomertennisstages 2018 in
Edegem, Mechelen en Brasschaat
vanaf december online!

• Sport- en speelweken in Wilrijk,
Edegem en Antwerpen-Berchem
tijdens alle schoolvakanties

Zondag 3/12/2017
van 14u tot 16u30

• Thema-dagen in Wilrijk tijdens de
Kerst - Krokus- en Paasvakantie
• Speeldagen in Hoboken tijdens de
eerste week van de Paasvakantie
• Zomervakantie 2018 online
vanaf januari 2018!

www.tennisvoorkids.com

www.funvoorkids.com

Tel. : 03/239.17.27

Tel. : 03/239.17.32

Binnenkort een jarige in huis? Dat vraagt om een feestje!
Maar hoe begin je daaraan? Want het moet toch leuk en
origineel zijn. En al die rommel achteraf…
Klinkt herkenbaar? Dan hebben wij de perfecte oplossing!

GEEN GEDOE OP VOORHAND,
ACHTERAF GEEN ROMMEL ,
En toch een

onvergetelijk

Verjaardagsfeest
Party voor Kids organiseert verjaardagsfeestjes op maat voor
kinderen van 3 tot 12 jaar. Wij stellen voor je zoon/dochter een
spetterend verjaardagsfeest samen met alles erop en eraan.
We zorgen voor animatie, begeleiding, 2 kindercocktails/kind,
een verzekering, muziek, eten (pannenkoeken, wafels of hotdogs), snoepjes, en natuurlijk een cadeautje voor de jarige!
Meer informatie en prijzen vind je op www.partyvoorkids.be
Party voor Kids (deel van Fun voor Kids vzw) • Bindstraat 20 • 2600 Berchem • 03/239.17.32
info@partyvoorkids.be • www.partyvoorkids.be

Zondag 10/12/2017
Van 12u30 tot 13u30
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Heb je zin in een supertoffe middag
boordevol verrassingen? Dan moet je
zeker naar ons Sinterklaasfeest komen!

Wil je graag leren tennissen, maar ben je niet
zeker of het wel iets voor jou is? Kom dan
kennismaken met deze supertoffe sport en
schrijf je in voor onze gratis proefles!

WANNEER?

WANNEER?

Zondag 3 december 2017

Zondag 10 december 2017

Van 14u00 tot 16u30

Van 12u30 tot 13u30

WAAR?

WAAR?

Sportcentrum Mariënborgh
Doornstraat 65, 2650 Edegem

Parkschool Ieperman
Kerkelei 41-43, 2610 Wilrijk

Doorlopend animatie voor jong en oud:
Grime, poppenkast, knutselen, mini-cinema,
springkasteel, sport- en spelactiviteiten,..

Wij garanderen een uurtje puur tennisplezier,
boordevol speelse balvaardigheidsoefeningen
en leuke tennisspelletjes!.

Neem dus al je vriendinnetjes en vriendjes
mee naar deze superleuke middag!!

Opgelet: vooraf inschrijven is noodzakelijk
en kan enkel via het inschrijvingsformulier op
onze website www.tennisvoorkids.com

Opgelet: Inschrijven is verplicht en kan enkel
via het inschrijvingsformulier op onze websites tennisvoorkids.com of funvoorkids.com
Doe mee aan onze kleurwedstrijd* en maak
kans op een gratis lessenreeks van ‘Tennis
voor Kids’ of gratis sport- en speelweek van
‘Fun voor Kids’!
*Kleurplaat in bijlage van de bevestigingsmail
na inschrijving

MEER INFO OP WWW.TENNISVOORKIDS.COM
EN WWW.FUNVOORKIDS.COM

