Binnenkort komt hij er weer aan… de goede lieve Sint. Op vrijdag 2 december komt
de Sint langs in onze kantine van FC Blaasveld. De Sint komt alle brave voetballers
en voetbalsters alweer belonen voor een jaar goed samenspelen en bijleren. En de
Sint zou de Sint niet zijn als hij ook de lieve broertjes en zusjes van onze voetbal(st)ers
van FC Blaasveld niet zou verrassen met enkele cadeautjes.
Terwijl we allemaal vol ongeduld wachten op de komst van de goede lieve Sint zal
kinderanimator (clown) Mr. Creezy alle kinderen trakteren op een interactieve goochelshow
vanaf 18u. De Sint en zwarte pieten komen aan omstreeks 19.15u.
Inschrijven kan enkel door onderstaande strook in te vullen en deze voor 20 november terug
te bezorgen aan de coach. Broers en zussen betalen €5 en voor FC Blaasveld leden is gratis.
Naam & Categorie
Speler/ speelster FC Blaasveld

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Naam & Leeftijd

Broer(s) en zus(jes)

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
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