
     ‘DE NACHTEN VAN S.V.H.’  

16/17/18 JUNI 2017 

       

Wat gaan we doen? 

Voor alle S.V.H. leden van groep 3 t/m groep 8, organiseren wij 

op 16, 17 en 18 juni een weekend vol met sport, dans, spel, 

gezelligheid en slapen in het dorpshuis 't Centrum.  

Wij nodigen alle leden uit om 2 nachten te komen slapen  

 

Wat is het thema? 

We verwelkomen de kinderen in een   

‘Sprookjes’ achtige wereld  

 

Wie mogen er komen?  

Het sportweekend is voor alle leden van S.V.H 

 van groep 3 t/m groep 8. 

 

Waar verzamelen we? 

In Dorpshuis 't Centrum te Venhuizen. 

 

Wanneer gaan we dit doen?  

De kinderen die 2 nachten gaan zijn van harte welkom vanaf vrijdag 16 juni 

19.00 uur tot zondag 12.00uur.  

De kinderen die 1 nacht gaan zijn van harte welkom van zaterdag 17 juni  

09.00 uur tot zondag 12.00 uur.  

We willen graag dat iedereen het HELE weekend aanwezig is, meld je dus op tijd af 

voor andere activiteiten gedurende het weekend.  

 

In verband met ruimte te kort verzoeken wij om alleen 1 persoons 

luchtbedden mee te nemen, en deze THUIS al eens te testen zodat 

we er zeker van zijn dat hier geen lekken in zitten! 

 

Wil je deelnemen aan de ‘Bonte Avond’?  

Neem dan je een usb-stick/Cd-Rom mee met het nummer er op, en geef 

deze vrijdag aan de leiding met duidelijk je naam er op. 

 

Ps. Er mogen geen mobiele telefoons door de kinderen worden meegenomen.  

Tot 16 juni !!! 



Tot 16 juni !!! Er kunnen maar 75 kinderen mee. Dus wees er snel bij !! 
Wie is de contactpersoon: (of kijk op www.svhsport.nl) Voor vragen over ‘De Nachten van S.V.H’ kunt u terecht bij: 

Loek Groot, Elbaweg 10 te Hem. Tel: 0620502029  mail: nachtenvansvh@outlook.com 

 

Ja, ik ga mee naar de sprookjes achtige wereld van SVH! 

Ik vul het ‘Entreebewijs’ volledig in en stop deze samen met het geld in een enveloppe en lever deze voor 31-05-2015 in 

Inleveren bij Tanja Nan op Twijver 11 Venhuizen. 

Op deze enveloppe schrijf ik: Mijn voor en achternaam + De Nachten van S.V.H 2017. 

(Als ik aan het weekend deelneem, geven mijn ouders/voogd toestemming om eventuele foto’s van mij op de website te plaatsen.) 


