
CLUB KLEDING         PAS AVOND          25 APRIL !
Op vrijdag avond 25 april heeft u de mogelijkheid om voor u zelf of voor uw kind(eren) 
de clubkleding van AV Groene Ster te passen. Ook de kwalitatief goede trainingspakken kunt u deze avond passen. 
Wij hebben alle items op voorraad! 
De prijzen van de clubkleding en de trainingspakken staan hieronder vermeld.  
U betaalt op deze avond direct en contant. 
Jeanny van Kaam en Sandra Leenheer staan van 18.00 uur tot 20.00 uur voor u klaar met de gehele collectie.  !
Wij maken u er op attent dat wanneer er aan competitie wedstrijden mee gedaan wordt, het verplicht is in Groene 
Ster tenue te verschijnen. 
Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om je club te promoten in eigen clubkleding!! 
De kleding is dry fit en dus ook ideaal om te dragen tijdens de gewone trainingen. !
We zien u graag op 25 april!!! 

Donkergroene fleece trui van € 35,00 voor € 20,00. !!
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Artikel Prijs Artikel Prijs

Top € 27,00 Tight kort – Dames/meisjes € 24,00 

Singlet € 27,00 Tight middel – Dames/meisjes € 24,00

Shirt € 36,00 Tight middel – Heren/jongens € 24,00

Trainingspak € 45,00 Vlinderbroekje € 27,00

Short (los vallend) € 23,00
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