
Kabouterkorfbal is korfbal voor de 

allerkleinsten, van 3 t/m 5 jaar. 

Als u uw kind kennis wilt laten ma-

ken met een leuke sport, die ook 

nog eens erg goed is voor motoriek 

en coördinatie, dan is kabouter-

korfbal bij ACKC een goede en leu-

ke manier. 

U kunt er bij ACKC op vertrouwen 

dat ook jonge kinderen op een vei-

lige, sportieve maar bovenal ook 

leuke manier bezig kunnen zijn. 

      KabouterKabouter  

  korfbalkorfbal  

Informatie 

Kantine: 
Sportlaan 3 
4286 ES Almkerk 
 0183-401722 

website: www.ackc.nl 

gezond en veilig sporten 

voor kinderen t/m 5 jaar 



Wa t  l e e r t  u w  k i n d ?  

Korfbal is een sociale teamsport. Het leu-

ke aan korfbal is dat jongens en meisjes 

samen in een team spelen. 

Met kabouterkorfbal kan uw kind: 

Beter leren samenspelen met andere 

kinderen 

Zich motorisch beter ontwikkelen, zo-

wel in voortbeweging als coördinatie 

Op een leuke, speelse manier kennis-

maken met de korfbalsport 

Kabouterkorfbal bij ACKC 

Wa t  d o e n  w e  b i j  
ka b o u t e r ko r f b a l ?  

Kabouterkorfbal is opgezet in de vorm 

van speelse trainingen. Er worden 

simpele spelletjes gedaan met en zon-

der bal, of rond de korf. Activiteiten 

als een springkussen zorgen voor ex-

tra gezelligheid. Er worden op deze 

jonge leeftijd nog geen wedstrijden 

gespeeld.  

L o c a t i e  e n  t i j d e n  

Kabouterkorfbal is eenmaal per twee 

weken op zaterdagochtend, van 10 tot 

11 uur. De Locatie: 

In november t/m maart in sporthal ‘t 

Verlaat te Almkerk 

De overige maanden bij de korfbalkan-

tine (Sportlaan 3, Almkerk) 

C o n t a c t  
Wilt u een keertje te komen kijken, of 

wilt u gewoon wat informatie inwinnen? 

U contact opnemen met: 

Juliëtte Verschoor  
tel. 0183-403997 

Of kijk op onze website voor de meest 

actuele informatie: www.ackc.nl 

Als uw kind komt meedoen met kabou-

terkorfbal is het voor uw kind fijn als het 

sportieve kleding en schoenen aanheeft, 

zodat hij of zij zich lekker kan bewegen. 


