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Voetbal senioren tennis korfbal volleybal
Voetbal jeugd petanque VSOP zaalvoetbal
wielrennen
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Algemeen Nieuws
Oprechte deelneming
We vernemen het overlijden van de heer Jacques De Witte, mede-oprichter van Vos Reinaert.
Namens de hele Reinaertfamilie betuigen we onze deelneming aan echtgenote Monique, de kinderen
en kleinkinderen.

De jaarlijkse eindeseizoenshappening zaterdag 30 april vanaf 13h00.
Wil jij laten zien dat je niet enkel uitblinkt in de sport die je beoefent? Denk jij dat je even sterk en slim
bent als een Schotse Highlander of een Nieuw Zeelandse rugby-speler? Ben je misschien wel een
penaltyspecialist die met een nauwkeurige traptechniek elke keeper op het verkeerde been zet? Of
heb je misschien wel een natuurlijke aanleg om samen met je vrienden in het netbal een ander team
te verslaan?
Dan is de eindeseizoenshappening op 30 april absoluut iets voor jou! Breng je vrienden mee, ga op
een reis rond de wereld en ontdek wat je allemaal in je mars hebt.
Er zullen teams gevormd worden van jeugdspelers die onder begeleiding van een volwassene
deelnemen aan een 8 tal verschillende spelletjes.
Tussendoor kan je misschien even het springkasteel op en kunnen mama en papa in het zonnetje een
lekkere cocktail drinken. ’s Avonds verwennen we jullie nog met een heerlijke barbecue.
Zin om hierbij te zijn? Uiteraard!
Schrijf jullie dan snel via het Facebook-evenement
(https://www.facebook.com/feestcomite.vosreinaert/). Je kan ons ook steeds een mailtje sturen met
verdere vragen op:feestcomitevos@hotmail.com
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