
 
 
 
 
Nieuwsbrief november 2019 
 
Grote Clubactie 
 
Wat hebben de leden dit jaar weer goed 
hun best gedaan om loten te verkopen! 
Er is netto € 1500 voor de vereniging 
opgehaald.  
Dit jaar was er ook een superlot verkocht 
aan een bedrijf. Fantastisch! 
 
Wat gaan we met het geld doen? Daar 
denken we nog over na maar we gaan 
natuurlijk zorgen voor een goede 
besteding! Zodra we meer weten, horen 
jullie dat. 
 
Let op: 12 december is de landelijke 
uitslag van de verkochte loten! Zet het in 
de agenda! 
 
 
Open lessen/ kijklessen 
 
In de week van 10 t/m 14 februari 2020 
zullen er weer open lessen/ kijklessen zijn. 
Ieder lid mag dan iemand meenemen om 
ook eens mee te sporten. 
 
 
Judo 
 
Er zal op 24 januari 2020 een examen 
plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voetballers gezocht! 
 
Er is op de woensdagavond recreatief 
voetballen gestart. Het zou leuk zijn als 
meer mannen of vrouwen mee komen 
doen! 
Woensdagen om 20:00 uur. Bij 
uitzondering is het op vrijdag als er 
volleybal is.  Zie ook 
www.sporteninnoordbroek.nl onder het 
kopje ‘Sporttijden’.  
 
 

 
 
Lessen donderdag 5 
december 
 

15:30 uur- 16:15 uur : peutergym  
16:15 uur- 17:15 uur: sport- en spel 1, 2 en 
3 sporten samen.  
 
Conditiesport vervalt.  
 
 
Lessen in de week van 9 t/m 13 
december 2019 
 
I.v.m. een vogelshow, is in deze week de 
sporthal niet beschikbaar.  
 
De lessen worden als volgt ingevuld:  

- Streetdance 1, 2, 3 en 4, het 
demoteam zoals gewoonlijk in de 
Klipheerd.  

- Powerdance wordt een buiten 
bootcamp les. 

- Voor peutergym en de sport-en 
spel groepen is een leuke invulling 
gevonden, ook in de Klipheerd.  

- Judo in de Klipheerd 
 

 

http://www.sporteninnoordbroek.nl/


 
 
 
 
Onderstaande lessen komen te vervallen. 
We vragen hiervoor jullie begrip.  
Volleybal 
Recreatief voetbal  
Conditiesport 
 
Lessen donderdag 19 december 
15:30 uur- 16:15 uur : peutergym  
16:15 uur- 17:15 uur: sport en spel 1, 2 en 
3 sporten samen.  
 
Conditiesport  eigen tijd. 
 
 
Vragen?  
 
Bij de sportdocent kun je terecht voor 
vragen en opmerkingen over de les. 
Overige vragen kunnen gesteld worden 
aan de bestuursleden of via het algemene 
e-mail adres van SVN: 
info@sporteninnoordbroek.nl    
 
 
Nieuwe mensen en afscheid 
 
We zijn blij dat er een aantal mensen zich 
hebben aangemeld om eens mee te kijken 
met het bestuur. Zij zullen gaan bekijken 
wat hun bijdrage eventueel zou kunnen 
zijn. 
 
 
Welkom: 
Jolanda de Vries 
Jurjen Melinga 
Tessa Greijdanus 
Eric Ensing 
 
 
Mirja Stuivenberg neemt i.v.m. verhuizing 
afscheid. 
 

 
 
 
 
 
En misschien een beetje vroeg maar wel 
gemeend: 
 

Hele fijne 
feestdagen en een 
sportief 2020!!!!! 
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