
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JUNI 2017:  
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van een aantal belangrijke 

gebeurtenissen binnen onze vereniging. 

 

BONDSCONTRIBUTIE:  
Helaas zijn er nog steeds een aantal leden die de bondscontributie niet betaald hebben. Dit moest 

betaald worden voor 1 februari 2017. Wij verzoeken iedereen die nog niet betaald heeft dit zo 

spoedig mogelijk over te maken naar rekeningnummer NL78SNSB0815235739 

de bondscontributie is voor leden t/m 15 jaar € 15,00 en voor leden van 16 jaar en ouder € 19,00 

per jaar. Wilt u bij betalingen a.u.b. de achternaam van uw kind vermelden. Vooral bij betalingen 

door ouders die een andere achternaam hebben dan hun kind, is het moeilijk te achterhalen voor 

de penningmeester.  Alvast hartelijk dank hiervoor. 

 

MOLENPOP 2017: 

Op zaterdag 1 juli a.s. vindt de jaarlijkse Molenpop plaats. Dit jaar is er ruimte gemaakt voor 

sportactiviteiten en vinden er diverse demonstraties plaats. Ook Kracht & Vriendschap doet hieraan 

mee. Om 12.00 uur is er een optreden van dansleden tussen de 6 en 15 jaar onder leiding van 

Dagmar. Dit optreden duurt ca. een half uur. Tussen 16.00  en 16.30 uur is er een demonstratie 

van dansleden van 15 jaar en ouder onder leiding van Mara. Alles vindt plaats op het 

evenemententerrein van Nieuw Lekkerland, de voormalige vrachtwagen parkeerplaats bij het 

zwembad en de tennisvereniging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:  

http://www.krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl  of naar de Facebookpagina van Molenpop. 

Wij hopen dat u allen komt kijken! 

 

DANSEN VOOR KINDEREN VANAF 3,5 JAAR: 
Na de zomervakantie wil Dagmar gaan starten met een dansgroep voor kinderen tussen de 3,5 

jaar tot ca. 5/6 jaar. Deze lessen zullen gaan plaatsvinden op de vrijdagmiddag van 14.30 – 15.15 

uur in de peutergymzaal van ‘t Carillon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze 

penningmeester Marion Scheepers,  mascheepers@planet.nl of via het telefoonnummer: 0184-

684223. 

 

UITSLAGEN RTT FINALE:  
Op zaterdag 3 juni jl. vond de RTT finale plaats in Dordrecht. Evelien had zich met alle groepen 

weten te plaatsen voor deze finale. Dit was al een prestatie op zich, aangezien de jongste groep 

nog maar net gestart is. Tot ieders grote verrassing stonden alle groepen op het podium. De 

meisjes keuze B werden 2e evenals de jongste groep, de instap. Bij de meisjes verplicht B deden 

twee teams mee. Zij deden niet voor elkaar onder en met een minimaal verschil van 0,7 punten 

werden de teams 1e en 2e.  Echt een topprestatie!! 

 

 

http://www.krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl/
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UITSLAGEN INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN SELECTIELEDEN: 

Op vrijdagavond 16 juni en zaterdag 17 juni vonden de individuele wedstrijden plaats. Ieder 

selectielid turnde op haar niveau en kon hiermee een medaille winnen op een toestel, te weten; 

balk, brug, vloer en sprong. Ook kon je een medaille winnen voor de meerkamp, dus het totaal van 

allevier de toestellen bij elkaar. Er zijn tijdens deze wedstrijd heel veel medailles gewonnen door de 

meisjes van Kracht & Vriendschap en er gingen in totaal 47 medailles mee naar Nieuw-Lekkerland. 

Wederom een zeer goede prestatie! 

 

AGENDA/VAKANTIES: 
Molenpop   zaterdag 1 juli 
Zomervakantie:   maandag 10 juli t/m zondag 20 augustus 2017  

 


