
WIE DOEN ER MEE?  

In totaal 210 kinderen van de groepen 3 t/m 8 van: 

De Bernebrêge  - Surhuisterveen 

De Hoekstien  - Surhuisterveen 

It Skriuwboerd  - Surhuisterveen 

De Wâldiik   - Boelenslaan 

De teams spelen 4 tegen 4 wedstrijdjes. 

In het kader van het 60 jarig jubileum van KV It 

Fean organiseren we op woensdag 11 april vanaf 

13.00 uur een schoolkorfbaltoernooi.  

Al een aantal maanden zijn diverse werkgroepen en 

een kerngroep bezig om dit te organiseren, een be-

hoorlijke klus… 

TOERNOOISPONSOR: 

SPONSORS  

Tiko Kinderopvang is bereid gevonden om op te tre-

den als Toernooisponsor. Eigenlijk een ‘perfecte 

match’, omdat dit bedrijf mooi aansluit bij de doel-

groep van het Schoolkorfbaltoernooi.  

Naast deze Toernooisponsor hebben we de volgende 

bedrijven ook bereid gevonden om het toernooi op 

verschillende wijzen te ondersteunen, dit zijn: 

 Drogisterij Helfrich 

 Albert Heijn Surhuisterveen 

 Personal Touch Travel – Janneke Koopstra 

 Bies Group 

 Intertoys 

 Keurslager Albert & Aukje 

 Bijzonder & Genieten 

 Rauwerda’s Visplaza 

 De Korenaar 

 Woonkracht 8 

 Bruna 

 Bakker Bart 

 
Naast deze sponsoren hebben we een bijdrage ont-

vangen van het ‘Durk Pultrum Fonds’. Het ‘Durk Pul-

trum Fonds’ is in het leven geroepen door de Stich-

ting Volksgebouw Boelenslaan. Het doel van de stich-

ting is: De ondersteuning en het bevorderen van het 

leefklimaat op het platteland in de drie provincies 

Friesland, Groningen en Drenthe op het terrein van 

politiek, onderwijs, cultuur en sport en voorts in het 

bijzonder van het dorp Boelenslaan en haar directe 

omgeving. 

VRIJWILLIGERS 

Misschien ben jij al benaderd om een bijdrage te 

leveren op deze dag, zo niet dan kunnen we je hulp 

goed gebruiken.  Wil jij bijv. wedstrijdjes fluiten , 

helpen bij het opbouwen en/of afbreken, of helpen 

bij een activiteit meld je dan aan via info@itfean.nl. 

ACTIVITEITEN 

Tussen de korfbalwedstrijdjes door kunnen de kin-

deren spijkerbroekhangen en 1 minuut korfschieten.  

Ze kunnen hierbij ook een prijsje winnen. 

We zien je graag op  

Woensdag 11 april  

13.00 uur 

Sportpark ‘t Ketting 

Surhuisterveen 


