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Beste spelers, speelsters en ouders,  

 

 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint.  

Op zaterdag 3 december verwachten wij de grote kindervriend. 

 

Woensdag 30 november zetten we ons schoentje klaar. Wat zou hij dan 

brengen? Wisten we dat maar. 

 

Pakjespiet kan keihard lopen. En zorgt voor kado’tjes met hopen. Maar dan 

moet pakjespiet wel eventjes weten, welk kindje er komt en hoe dat zal 

heten! (Ukkies, u7 – u8 – u9 – u10 speler/speelster en hun eventuele broertjes 

en zusjes tot en met het geboortejaar 2015) 

 

Alle spelers van de U7-U8-U9-U10 en de Ukkies hebben op woensdag  

30 november gewoon training om 16u30 en 18u00. De wedstrijden gepland 

op zaterdag 3 december gaan gewoon door volgens de kalender. 

 

Op zaterdag 3 december om 14u00 zorgt de Sint met Pakjespiet en 

Liedjespiet voor een verrassing. Maar dan wil Liedjespiet met zijn grote oren 

eerst eens een mooi liedje van jullie horen.  

 

De Sint zal er zijn van 14u00 tot 16u00 zodat hij zijn tijd kan nemen voor elke 

ploeg en elk kind. Gedurende het Sint-bezoek is de kantine toegankelijk voor 

iedereen. 

 

Voor die dag zijn de Sint en zijn Pieten nog op zoek naar helpende handen. 

Voel jij (mama/papa) je geroepen om je handen uit de mouwen te steken 

(o.a. Sinterklaas helpen bij het verdelen van de verassingen, tappen,…) geef 

ons dan even een seintje. Het zal vermoedelijk duren tot 18u00.  

 

 

INSCHRIJVEN IS VERPLICHT  UITERLIJK ZATERDAG 26 november bij Petra 

petra.rolliertje@gmail.com of strookje afgeven in de kantine 

 

 

Ukkies, u7 – u8 – u9 – u10 speler/speelster en hun eventuele broertjes en zusjes 

tot en met het geboortejaar 2015 

 

naam speler/ploeg __________________________________     geboortejaar ______ 

naam speler/ploeg __________________________________     geboortejaar ______ 

broer/zus  speler _____________________________________     geboortejaar ______ 

broer/zus  speler _____________________________________     geboortejaar ______ 

 

O Ja, ik kan meehelpen            O Neen, ik kan niet meehelpen  

(aankruisen wat past) 

mailto:petra.rolliertje@gmail.com
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