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Kindermiddag 2019 
 

Dit jaar geen kinderochtend maar een kinder-MIDDAG vol plezier. Een middag met diverse 

activiteiten voor de allerliefste kleinere kinderen en de grote stoere kinderen, verzorgt door 

“Nel Snottelbel”!  

 

Ga samen met Nel Snottelbel mee in het theater verhaal, 

dans op de muziek en maak de mooiste creaties aan de 

knutseltafel. Neem je beste vriend of vriendin bij de hand 

en kom gezellig een kijkje nemen. Maak kennis met Nel 

Snottebel en neem deel aan de gezellige kindermiddag 

voor alle kinderen uit Zevenbergschen Hoek en 

omgeving.  

 

STEEL JIJ DE SHOW OP DE RODE LOPER? 

Omdat er helaas geen ballonwedstrijd meer gehouden 

mag worden hebben wij dit jaar een NIEUW alternatief!  

Wij willen graag aan alle kindjes vragen of ze in de 

mooiste verkleedkleren naar de kindermiddag komen. 

Aan het einde van de middag presenteert Nel Snottebel 

namelijk een modeshow met een echte rode loper! Maak 

je outfit compleet en laat je deze middag schminken. 

Dans over de loper en laat iedereen zien hoe mooi je 

bent.  Voor iedere moedige deelnemer en deelneemster 

zal er een prijsje zijn. 

 

 

Omdat Nel Snottebel een constant programma heeft ( incl. kleine pauze) zal er geen 

springkussen aanwezig zijn.  

 

Wij nodigen iedereen uit vanaf 14.00 uur op het zomerplein. Om 14.15 uur zal het 

programma gaan beginnen. De middag word rond 16:45 afgesloten met een heerlijk bakje 

poffertjes!  

 

Om een inschatting te maken hoeveel kindjes er zullen komen vragen wij u om het 

opgavestrookje in te vullen en in te leveren voor maandag 26 augustus. U kunt het strookje 

inleveren op de volgende adressen: 

 

Marga Kortsmit, de Wieken 43, Zevenbergschen Hoek 

Claudia Mouwen, de Hoofdstraat 78a, Zevenbergschen Hoek    

 

Samen met jullie en met Nel Snottebel zullen we er een onvergetelijke middag van maken, 

hopelijk tot zaterdag 31 augustus!  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPGAVESTROOK VOOR DE KINDERMIDDAG: 

Naam/ Namen: ________________________________________________ 
Leeftijd/ leeftijden: _____________________________________________

   
Als je vergeten bent om je op te geven via het onderstaande strookje, dan kan je altijd nog 

deelnemen aan deze morgen. Uiteraard zijn alle kinderen van harte welkom. 

 
Deze opgavestrook is ook te downloaden via de website: 

www.carnavalzevenbergschenhoek.nl 
                                                 

http://www.carnavalzevenbergschenhoek.nl/



