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Open dag Jong Nederland Reuver-Offenbeek 
 

Op zaterdag 21 mei aanstaande organiseert Jong Nederland Reuver-Offenbeek weer de 

jaarlijkse open dag. De deuren van clubgebouw ’t Anker aan de st. Annastraat 27 staan 

open van 13.30 tot 16.00 uur en we nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen. 

Natuurlijk zijn in ’t Anker alle lokalen geopend en kun je divers informatiemateriaal en 

foto’s bekijken. Daarnaast kan er door elke bezoeker diverse spellen gespeeld worden 

die opgesteld staan en er staat een luchtkussen.  

Ben je 6 jaar of ouder en wil je graag een keer per twee weken iets leuks, spannends, 

creatiefs of sportiefs ondernemen, meld je dan aan bij Jong Nederland Reuver-

Offenbeek. 

Er draaien groepen van maandag tot en met vrijdag van 18.30 of 19.00 uur tot 20.30 of 

21.00 uur en op zondag van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

Ben je al lid van Jong Nederland Reuver-Offenbeek en wil je mee op kamp, dan kun je je 

op deze zaterdag ook aanmelden voor een van de zomerkampen. Deze vinden plaats in de 

eerste week van de basisschoolzomervakantie van 23 tot en met 30 juli naar Meterik en 

Oirschot. 

Let op: na 16.00 uur op zaterdag 21 mei 2016 bestaat er géén mogelijkheid meer om 

leden voor een van de zomerkampen van Jong Nederland Reuver-Offenbeek op te geven. 

 

Kom op 21 mei naar onze Open Dag en kampaanmelding en neem je hele familie (in ieder 

geval één van je ouders) mee. Bij aanmelding als nieuw lid hebben we je 

persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en 

ziekenfondsnummer) en een handtekening van één van je ouders op de machtiging voor 

de contributie nodig. 

Tot zaterdag 21 mei bij Jong Nederland Reuver-Offenbeek. 
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