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15 JANUARI
25 –28 FEBRUARI

Wat gaan we doen?
JEUGD 2.0 EN CD PRESENTATIE
HOE HEET DAT FEEST OOK ALWEER???

Waar gaan we naar toe?
21 januari CV ‘t Kennet, Ranking the Clubs
28 januari Keiendonkers Megen Jeugdmiddag
28 januari Huttentutters t Wild feestavond

P.C.S. De Raauw Ossekar Seringenhof 16 5342CR Oss www.raauwossekar.nl
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