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Wat is Jong Nederland Erp?
Jong Nederland Erp richt zich op de Erpse jeugd van 5 t/m 16 jaar. Wij proberen ze in hun vrije tijd zoveel mogelijk spelplezier
in groepsverband met leeftijdsgenoten te verschaffen. Er is hierbij geen drang om te presteren, meedoen is belangrijker dan
winnen. Eigenlijk doen we maar één ding: Samen veel plezier maken!

Welkom bij de Minioren!
Zit je in groep 1 of 2…? Dan kun jij lid worden van de Minioren! Deze kinderen vragen om een spel dat bij hun leeftijd past, een
spel vol beweging en vol variatie, met korte opdrachtjes waarin ze hun fantasie en hun energie kwijt kunnen. Dat kan bij Jong
Nederland!

Wanneer hebben we club?
Zaterdagochtend (even weken) van 10:30 tot 12:00 uur
*seizoen 2020/2021: minioren draaien mee met de maxioren. Helaas is dit,
i.v.m. de leeftijd, alleen mogelijk voor kinderen uit groep 2.

Wat doen we allemaal?
Boerderijbezoek - Speeltuinentocht - Miniorendag - Crea Bea - en meer!

Wat kost een lidmaatschap?
De contributie voor de Minioren bedraagt slechts €32,50 per seizoen. Voor deelname aan extra activiteiten wordt een kleine
aanvullende bijdrage gevraagd. Deelname aan deze activiteiten is niet verplicht.

Contactgegevens
Voor meer informatie kun je terecht bij Daphne Sledsens, 06-47487985, mail je naar secretariaat@jongnederlanderp.nl, kijk je
op www.jongnederlanderp.nl of bezoek je onze Facebook– en/of Instagrampagina. Daar staan ook veel foto’s, filmpjes en
meer!

Ons clubgebouw heeft...
Een grote spelzaal voor sport en
spel: balspellen of klimmen,
niets is te gek!
Een geweldig buitenterrein met
kamvuurkuil voor de echte JN
ervaring.
Een leuke knutselruimte waar je
meesterwerk tot leven komt.
En nog veel meer!
Op kamp, een van de vele hoogtepunten in een seizoen bij Jong Nederland Erp!
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