
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 
 

Namens leiding en bestuur willen wij u allen een goed en sportief 2023 toewensen. 

Ook dit jaar hebben wij een aantal activiteiten op de agenda staan waarvan wij u op de hoogte willen 

brengen.  

De eerste activiteit dit jaar heeft al plaats gevonden. Op 7 januari heeft een groep jeugdleden 

deelgenomen aan de springdagen in Middelharnis. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waar 

jeugdleden aan deel kunnen nemen. Het was wederom een geslaagde dag. 

 

KLEUREN TURNEN / DIPLOMA TURNEN  

 

Dit jaar willen we het kleuren Turnen voor de meisjes vanaf 6 jaar laten plaatsvinden tijdens de 

lessen op de reguliere tijden. Met de oefenstof van het Kleuren Turnen werken de meisjes op hun 

eigen niveau naar hun kleuren doel toe. De meisjes kunnen  laten zien welke doelen zij al beheersen 

en daarvoor een diploma behalen.  

 
De jongens kunnen uiteraard ook hun geleerde oefenstof laten zien en daarvoor een diploma 
behalen.  
 
Komt u ook de jongens en meisjes aanmoedigen! 
 
Vrijdag 17 februari   meisjes 8 jaar en ouder (Lydia)  18.30 – 19.30 uur 
Maandag 20 februari  jongens  (Marius)  17.30 – 18.30 uur 
Maandag 20 februari   meisjes 8 en 9 jaar (Lydia) 18.30 – 19.30 uur 
Maandag 20 februari  meisjes 10 jaar e.o. (Lydia) 19.30 – 20.30 uur 
Dinsdag 21 februari  meisjes 6 en 7 jaar (Nicky) 17.30 – 18.30 uur 
 
VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD 
 
Op zaterdag 1 april organiseert Lydia voor haar recreatiemeiden een vriendschappelijke wedstrijd 
met KDO Alblasserdam. Net als afgelopen jaar hopen wij weer op een gezellige en sportieve 
wedstrijd. De wedstrijd zal plaatsvinden in de sporthal van KDO Alblasserdam.  Natuurlijk vinden de 
meiden het fijn als u ze komt aanmoedigen. Nadere informatie volgt later.  
 
DANSUITVOERING THEATER DE WILLEM 
 
Op zaterdag 24 juni organiseert Kracht en Vriendschap weer een dansuitvoering in Theater de Willem 
Papendrecht. Het beloofd weer een spectaculaire middag te worden. De dansers zijn al hard aan het 
oefenen. Nadere informatie volgt later, maar noteert u deze dag alvast in uw agenda! 

 
 



OPROEPEN 
 
Dansleden 
Medio 2022 heeft Celine de dansgroepen op vrijdagmiddag van Dagmar over genomen. Om 
een volledige eigen dansgroep te kunnen maken zoeken de meiden van 12 jaar en ouder nog 
nieuwe dansers. Ben of ken je iemand die graag zou willen dansen, sluit dan aan bij de 
dansles op vrijdagmiddag in het Carillon om 16.00 uur. 
 
Juryleden 
 
De meiden van de selectie kunnen alleen deelnemen aan de wedstrijden wanneer er ook 
juryleden zijn. We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe juryleden.  Kunt u jureren of 
zou u dat graag willen leren, laat het ons weten via bestuur@krachtenvriendschap-
nieuwlekkerland.nl  
 
AGENDA/VAKANTIES 
 
Diploma turnen jongens  20 februari 
 
Kleuren turnen   17, 20 en 21 februari 

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 

Vriendschappelijke wedstrijd 1 april 

Goede Vrijdag   7 april 

Tweede Paasdag  10 april 

Meivakantie   29 april t/m 7 mei 

Hemelvaartsdag  18 mei 

Pinksteren   29 mei 

Dansuitvoering “de Willem” 24 juni  

 

Zomervakantie   8 juli t/m 20 augustus 2023 

 

    

 


