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Beste vrienden, 

 

 

Pasen! Vakantie!  

Verwen jullie oogappels en laat hen samen met jullie genieten van een spetterende NIEUWE                                                        

SHOW  
van  

CLOWN ROCKY 

                                                      

 

 

 

 

 

Kom eens hier, kom eens hier! Clown ROCKY staat te wachten. Kom 

eens hier, kom eens hier! Clown ROCKY viert weer feest! 

Leuke spelletjes in het teken van Pasen, goochelacts en … 

een gekke Paashaas die onverwachts opduikt en trakteert op lekkere 

paaseitjes. 

Maar ook grime, pannenkoeken, een ijsje en een drankje maken er een 

leuke, feestelijke namiddag van.  

En … een mooie foto van jouw kleinkind mag niet ontbreken!!! 

 

Vanaf 13.30 uur verwachten wij oma, opa om samen met jullie kleinkinderen te genieten van  

deze spetterende kindershow. Alleen grootouders die lid zijn van de Seniorenclub, zijn toegelaten. 

De show richt zich naar kinderen tussen 3 en 12 jaar. 

Een ontspannende namiddag voor klein en groot! Dat mag je zeker niet missen! 

Ook zonder kleinkinderen ben je zeker welkom.  

 

Inschrijven blijft evenwel verplicht. 

Stort per kleinkind vanaf 3 jaar 9 euro en 19 euro per grootouder en kleinkind ouder dan 12 jaar 

(geboren in 2004 en vroeger) op rekening BE49 7340 2675 8871 met vermelding  ‘MONTIL V2-

K3’ (V = aantal volwassenen en K = aantal kleinkinderen tot 12 jaar). 

We verwachten de betaling in de periode van 6 tot 15 maart 2017. 

Vermeld ook als er kleinkinderen jonger dan 3 jaar meekomen.  

In de inschrijvingsprijs is, behalve de gezellige namiddag, ook begrepen: 

- 2 drankbonnetjes voor de grootouders 

- 1 drankbonnetje en 1 ijsje voor de kleinkinderen 

- pannenkoeken met suiker voor iedereen. 

 

Het einde van deze leuke namiddag is voorzien rond 17.30 uur. Jullie  

kleinkinderen zullen deze leuke namiddag met Clown ROCKY en de 

grappige Paashaas niet vlug vergeten! 

 

Het bestuur.                                           

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
Website: www.seniorenkbcbrussel.be        

KLEINKINDERENDAG 

   dinsdag 4 APRIL 2017 

                ZAAL DE MONTIL, Moortelstraat 8, AFFLIGEM. 

 


