
 
 
 
OSSE WATERVRIENDEN OP HET DROGE                    OSSE WATERVRIENDEN OP HET DROGE 

 
 
 
Hallo Watervrienden en –vriendinnen, 
 

Speciaal voor de jeugdleden van onze zwemvereniging organiseren we op zaterdag 26 
oktober weer een spellenmiddag ‘Op Het Droge’ en wel in een sportzaal in Oss. Ook 
vriendjes en vriendinnetjes die geen lid zijn, mogen mee doen.  
 

Het thema is ‘We geven er een draai aan’. We gaan allerlei spelletjes, puzzels en opdrachten 
doen, waarbij je moet samenwerken met de kinderen uit je groepje, waarbij samen plezier 
hebben voorop zal staan. De groepjes en spellen zullen begeleid worden door onze 
kaderleden. Meer kunnen we nog niet verklappen. Je kunt het beter komen ervaren! 
 
In het kort: 
Wat: spellenmiddag, thema ‘We geven er een draai aan’ 
Wanneer:  zaterdag 26 oktober 2019 van 13.30-16.00 uur 
Wie: jeugdleden van de Osse Watervrienden en 1 introducé per jeugdlid 
Waar: een sportzaal in Oss.  
Hoe: we spelen in groepjes, die begeleid worden door onze kaderleden 
Wat kost het: leden betalen €2,50 en niet-leden betalen €3,00 
 

Heb je zin om mee te doen? Geef je dan snel op door onderstaand briefje volledig en 
duidelijk in te vullen en, samen met het geld, in een gesloten envelop uiterlijk 11 
oktober in te leveren op vrijdag in het zwembad. 
 

Na inschrijving en betaling zul je, in de laatste dagen voor de activiteit, per mail ( van 
ophetdroge@ossewatervrienden.nl ) alle info ontvangen die je nodig hebt (waar verzamelen, 
waar ophalen, etc.). 
 
Groetjes, 
Angela, Bart, Evelien, Heidi, Inge, Iris, Judith, Manon, Nienke en Yvonne 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Ja, ik wil heel graag meedoen aan de spellenmiddag op zaterdag 26 oktober 2019! 
 

Mijn naam is: ………………………………………………………………………………………...... 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer van een thuisblijver (voor noodgevallen):…………………………………. 
 
 Ik neem een vriendje/vriendinnetje mee  
 
Zijn/haar naam is:…………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer van een thuisblijver (voor noodgevallen): ………………………………… 
 

Tijdens de activiteit wordt er beeldmateriaal gemaakt. U gaat er mee akkoord dat dit 
beeldmateriaal gebruikt kan worden op onze website of onze sociale media. U heeft te allen 
tijde de mogelijkheid om uw mening hierin te herzien. 

Akkoord       Niet Akkoord      

 
(kosten: leden €2,50 en  niet-leden €3,00) 
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