
 
 
Beste ouders/ verzorgers,              Lunteren, 30 september 2021 
 
 
We zijn dankbaar dat de clubs weer van start zijn gegaan. In deze brief willen we wat informatie over de 1e 
helft van het clubseizoen met u delen: 
 
Aanvangstijd 
De club avonden beginnen om 18:30 en eindigen om 19:45 
 
Bijdrage  
De kosten per kind zijn €15,- voor het hele seizoen. Wilt u dit bedrag de volgende clubavond aan uw 
zoon/dochter meegeven? 
 
Belangrijke data 1e helft van het seizoen 
- 21-10 herfstvakantie 
- 28-10 inloopavond U bent van harte welkom om vanaf 19.00u in de groep van uw kind in te 

lopen om een indruk te krijgen van hoe het er op club aan toe gaat. 
- 3-11   dankdag           Samen met de kinderen wonen we de middagdienst bij. 

Om 14.10 verzamelen we in zaal 2 van de Bethelkerk . 
-  9-12  laatste clubavond Wij vieren het Kerstfeest met kinderen in de eigen groep.                                          

Deze avond duurt iets langer nl. tot 20.00 uur! 
Het is nog niet duidelijk wanneer de oliebollenactie plaats zal vinden, hier wordt u later over geïnformeerd.  
 
Brengen en ophalen van uw kind(eren) 
Met de auto: U kunt uw kind op de kleine parkeerplaats aan de kant van de Haverkamp afzetten en weer 
ophalen. Vervolgens rijdt u om de kerk heen richting de grote parkeerplaats waar u het terrein kunt 
verlaten. Er is dus sprake van eenrichtingsverkeer.  
Met de fiets: Kinderen fietsen over de Haverkamp langs de kleine parkeerplaats op, en kunnen via het 
zijhek achteraan de parkeerplaats in het fietsenhok hun fiets neerzetten (net als op zondag).  
 
Informatie per Whatsapp 
Vorig seizoen zijn we gestart met Whatsapp groepen per clubgroep. Deze appgroepen gebruiken we om 
informatie te delen, herinneringen te sturen, een hulpvraag te plaatsen, etc. Alleen leidinggevenden 
kunnen berichten plaatsen, indien nodig kan privé gereageerd worden. We hopen op deze manier minder 
brieven te hoeven meegeven en u snel en goed te kunnen informeren. Wilt u op het antwoordstrookje 
aangeven of we uw mobiele telefoonnummer mogen toevoegen aan de appgroep? 
 
Foto’s 
Tijdens de clubavonden kunnen er foto’s gemaakt worden, die we in de groepsapps kunnen delen of op de 
website plaatsen. Wilt u op het antwoordstrookje aangeven of u toestemming geeft om foto’s van uw kind 
te maken en te gebruiken op de genoemde plaatsen? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contact:   
Het kan zijn dat uw kind op zeker moment niet naar club kan komen om de meest uitlopende redenen, 
zoals ziekte, een sterfgeval, etc. Ook kan het zijn dat uw kind zich, om wat voor reden ook, niet prettig voelt 
bij ons op de club. Graag zouden wij als leiding op de hoogte zijn. Om het laagdrempelig te houden vindt u 
onderstaand de mobiele telefoonnummers van de leidinggevenden per groep. Even een appje is al 
voldoende. Uiteraard mag u ook altijd bellen voor een persoonlijk gesprek.  
 
jongens gr 1 (= gr 3 + 4 basisschool)   meisjes gr 1 (gr 3 + 4 basisschool) 
Fred Kool                  06-10427176   Dita vd Lagemaat     06-16034457 
Arjan Haalboom      06-44565016    Eline Groeneveld      06-14636289 
Roelof Hardeman    06-53689777   Arita v Veldhuizen    06-10789311 
       Magda van de Brandhof 06-21626306 
 
jongens gr 2 (= gr 5 + 6 basisschool)   meisjes gr 2 (= gr 5 + 6 basisschool) 
Gerjan Ploeg              06-22723070   Mery Riksen                         06-51067359 
Gert v Driesten    06-45054152   Diana vd Zouwen                 06-18432631 
Floris Drost    06-27742720   Gerdine Schreuder          06-13893166 
 
jongens gr 3 (= gr 7 + 8 basisschool)   meisjes gr 3 (= gr 7 + 8 basisschool) 
Johan Groeneveld   06-15582490     Melia Kool                    06-17757866 
Leon Bijl                    06-53548278     Evelien Koudijs   06-14642028 
Gijsbert Vlastuin          06-17966964     Emmy v As                    06-57763208  
       Maria Pors   06-12025807 
          
Tenslotte 
Voor alle data geldt D.V. 
 
 
Hartelijke groet, 
de clubmeesters en -jufs 
 


