
Beste peuters en ouders,  

 

Woensdag 13 april a.s.  is er een  

vriendjes en vriendinnetjestraining bij  

korfbalvereniging Good Luck. Jullie zijn van  

harte welkom om mee te komen doen.  

 

Wat gaan we doen?  

We beginnen met een spelletje waar we allemaal aan mee doen. 

Daarna gaan we verder in groepjes, waarbij we bijvoorbeeld op de 

korf gaan schieten en ook gaan we overgooien. Aan het eind sluiten 

we weer af met een spel.  

 

Voor wie?  

De mini´s zijn de jongste leden van de korfbalvereniging, de leeftijd 

varieert tussen de 3 en 6 jaar. Ben jij ongeveer zo oud, dan mag je 

mee doen aan de vriendjes en vriendinnetjestraining. Blijkt het dat 

je korfbal erg leuk vind, dan ben je welkom om bij de mini’s te 

blijven trainen.  

 

Natuurlijk zijn jouw papa en/of mama ook welkom, zij kunnen 

tijdens de training lekker een bakje koffie of thee drinken.  

 

Ik kan niet korfballen.  

Dat geeft helemaal niets, de spelletjes die we gaan doen zijn 

aangepast aan de leeftijd van de kinderen. We maken veel gebruik 

van de bal, maar doen ook spelletjes zonder de bal, zodat iedereen 

mee kan doen.  

 

Wat kost het?  

Het meedoen aan de vriendjes en vriendinnetjestraining is helemaal 

gratis. Op die manier kan je dus gezellig een keer komen kijken  of 

je korfbal leuk vind en kan je gewoon lekker mee doen, om nieuwe 

vriendjes en vriendinnetjes te maken. Na deze training mag je, als 

je dat wilt, nog 4 keer komen trainen zonder dat daar kosten aan 

verbonden zijn. Zo kun je op je gemak kijken of je korfbal zo leuk 

vind dat je lid wilt worden van onze vereniging. Het lidmaatschap 

kost voor de mini´s:  €2,50 per maand.  



 

Waar?  

Korfbalvereniging Good Luck is sinds dit seizoen gevestigd op het 

nieuwe sportpark aan de Oostplaatseweg. Jullie zijn dan ook 

welkom op ons nieuwe complex met een kunstgrasveld.  

 

Wanneer?  

De vriendjes en vriendinnetjestraining is op 13 april we beginnen 

om 18.15u en zijn om 19.00u weer klaar. Ook de daar opvolgende  

trainingen zijn op dezelfde tijd.  

 

Nog vragen?  

Je mag altijd even mailen s.kransse@gmail.com 

Of kijk even op de website van de korfbalvereniging: 

www.kvgoodluck.nl  

 

Groetjes en hopelijk tot ziens op 13 april  

 

Sharony Kransse-Riemeijer  

Namens de mini’s van KV Goodluck 
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