Walking Football
De website van de KNVB meldt het
volgende:

Dinsdag 18 juni trappen we om
10:00 af op het kunstgrasveld bij
Van Nispen.

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent
nooit te oud om te leren. Dat zijn de
basisprincipes van het Walking Football,
een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers
die op hun oude dag nog lekker actief bezig
willen zijn.

Geïnteresseerd?

“Via Walking Football kun je een leven lang
van voetbal blijven genieten”
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te
zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij
in wandeltempo op een kwart veld
gespeeld wordt. Walking Football houdt in
dat er tijdens een partijtje niet wordt
gerend. Er mogen geen slidings gemaakt
worden en de bal mag niet boven
heuphoogte komen.

Neem contact op met:
Peter van Eeden (Van Nispen)
06 51209156

Dick Vermin (Van Nispen)
06 23631191

Gerard Alders (vz KBO)
06 53792808

ans.bijker9@gmail.com

Wat is de KBO

Walking Football
De Katholieke Bond voor Ouderen afdeling
De Zilk is een open organisatie waar 55plussers, van alle gezindten, lid van kunnen
worden.
De Bond is in 1992 ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel maar bestaat al
vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw. Vanaf
dat moment zijn er naamswijzigingen
geweest en is de ‘bejaardenbond’
uitgegroeid tot een bloeiende KBO
organisatie waar heel veel 55-plussers lid
van zijn.
De KBO afd De Zilk is lid van de landelijke
KBO/PCOB . Ook is er een samenwerking
met de ANSV (Algemene Noordwijkse
Senioren
Vereniging),
de
KBO
Noordwijk(erhout) en de PCOB (Protestant
Christelijke Ouderen Bond) in het Drie
Bonden Overleg binnen de gemeente
Noordwijk.
Het bestuur vertegenwoordigt de afdeling
in regionaal en provinciaal overleg.

Website
Wij presenteren ons ook via de website:

KBO Afdeling

www.kbodezilk.nl
De website is nog in ontwikkeling.
Suggesties zijn van harte welkom

De Zilk

Lid worden:

In samenwerking met

Wilt u gebruik maken van de activiteiten
die de KBO aanbiedt, dan kunt u lid
worden. U ontvangt dan tevens het blad
van de KBO-PCOB dat maandelijks wordt
uitgegeven
U kunt u aanmelden bij:
Mevr. A. Borst
Druivenstein 2
2191 XE De Zilk
0252 521453

Voetbalvereniging
Van Nispen

