
BELEVEN

ONTDEKKEN

ERVAREN

Zin om mee te doen met deze wekelijkse middag?
Meld je dan om te kijken of het wat voor je is! 
Na een introductiegesprek en even meedoen 
komen we er uit of deze club iets voor je is.

Wanneer?

Elke week een middag van ongeveer drie 
uur, m.u.v. zomer-, kerstvakantie en officiële 
feestdagen. Kijk op de website voor de actuele 
informatie: xp2r.nl of volg ons op facebook en/of 
instagram.

Een gezamenlijk initiatief van 
Eduzon en Jongerenwerk gemeente 

Weststellingwerf.
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10 - 14 jaar

Waar?

We organiseren de middag in Wolvega. Kijk op 
de website voor de actuele informatie: xp2r.nl of 
volg ons op facebook en/of instagram.

Xperience
2gether



Stichting Leergeld

Wanneer de betaling van de contributie een 
probleem is, kan er mogelijk een verzoek 
worden ingediend bij Stichting Leergeld.

Voor wie?

Lijkt het je leuk om bij een club aan te sluiten? 
Heb je zin om leeftijdsgenoten te ontmoeten 
en samen te ontspannen? 
Nee?  Dan in geen geval verder lezen…!
Ja? Kijk gauw verder naar wat we te bieden 
hebben... 

Er worden tal van activiteiten georganiseerd 
om een groot plezier met en van deze club te 
maken. 
Samen beleven, ontdekken en ervaren. 

We kunnen vooraf heel veel bedenken, maar 
wat zou jij graag willen doen met anderen? 
Samen met jullie wordt gekeken wat we per 
middag gaan doen. Je kunt denken aan een 
middag vol spelletjes, sport en beweging, 
knutselen, koken, gamen of …

Alle kinderen, ook kinderen die niet in de 
gemeente Weststellingwerf wonen, mogen 
deelnemen.wonen mogen deelnemen

Kosten?

Per maand bedraagt de contributie € 14,-.

Administratie / Informatie

Xperience 2gether
Steenwijkerweg 63-c
8397LB DE BLESSE

0561-616189

informatie@xp2r.nl
https://xperience2gether.nl

http://xp2r.nl

KvK 61076619
IBAN NL40ABNA0469830107

facebook.com/Xperience2gether

instagram.com/xperience2gether

https://xperience2gether.nlv2021.06.30
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