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Activiteitenladder april 2019 

Skeeleren Dinsdag 2 april 15.45 uur – 16.45 uur 

In de Vijverzaal gaan we als activiteit skeeleren. Er zijn echte trainers aanwezig om jou te 

helpen bij het skeeleren. Kan jij al super goed skeeleren? Dan kunnen de trainers jou skills 

aanleren. Wanneer je het skeeleren nog lastig vindt zijn de trainers er ook voor jou. 

Kortom, kom gezellig naar de Vijverzaal toe om te skeeleren. 

 Voor wie? 

Groep 3 t/m 8 

Door wie? 

IJsclub Nut & Vermaak 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant 

Hoe aanmelden? 

n.v.t. 

Kosten? 

Gratis 

 

50e Braassemloop Zondag 5 april 10.30 uur: 7 – 12 jaar 

10.40 uur: tot 7 jaar 

Loopvereniging Plantaris organiseert jaarlijks de Braassemloop. Deelnemers kunnen 

meedoen aan verschillende afstanden. De prachtige routes voeren je verder langs de 

polders en de Wetering. De Braassemloop wordt dit jaar voor de 50e keer georganiseerd. 

Iedereen wordt daarom gevraagd om zich feestelijk te kleden. Degene die zich het meest 

feestelijk kan kleden kan zelfs een prijs winnen.   

 

Voor wie? 

Iedereen  

Door wie? 

LV Plantaris 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Start en Finish op de 

Korte Goog 

Hoe aanmelden? 

Van 9.30 uur – 11.00 uur nabij TTV De 

Treffers 

Kosten? 

GeZZinsloop is gratis 

 

Verover de vlag Donderdag 11 april 15.00 uur – 16.00 uur 

In de Kaskade gaan we capture the flag spelen. Het doel is om met jouw team de 

vlag van het andere team te veroveren, jullie zijn dan de winnaar. Het veroveren is 

alleen niet zo gemakkelijk, je kan afgetikt worden door de tegenstander. Geef je 

snel op via de mail van de sportcoaches of de website van de Kaskade om mee te 

doen. 

 Voor wie? 

Groep 6 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

De Kaskade, 

Roelofarendsveen 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

Koningsspelen Vrijdag 12 april 09.00 uur – 12.30 uur 

Op de sportvelden van WVC en DOSR worden de jaarlijkse Koningsspelen 

georganiseerd. Alle scholen uit de gemeente Kaag en Braassem komen met haar 

groepen 5 t/m 8 naar de velden. Tijdens de Koningspelen gaan de leerlingen 

verschillende sportspelen zoals pylonenroof en tchoukbal spelen. Het belooft een 

schitterende dag te worden!   

 

Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Gymdocenten en Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Sportvelden WVC en 

DOSR 

Hoe aanmelden? 

n.v.t. 

Kosten? 

n.v.t. 

mailto:sportcoach@detweesprong.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEzd-9k8rgAhWksqQKHU_UA74QjRx6BAgBEAU&url=https://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/skeeleren&psig=AOvVaw0mQUobteD7hTjjSw9O2PsS&ust=1550746614990920
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX6oW-jaLhAhUQPewKHeUNC94QjRx6BAgBEAU&url=https://nl-nl.facebook.com/lvplantaris/&psig=AOvVaw1Qu04Uo3vTFiaiYfyWm3XR&ust=1553768663778293
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.stichtingvib.nl/files/thumbnails/koningsspelenn-1.708x0.png&imgrefurl=https://www.stichtingvib.nl/activiteiten/koningsspelen-2019/&docid=AgLwgSUtiFFe_M&tbnid=1dIQwsmw0RzcvM:&vet=10ahUKEwj6xuH0jqLhAhUR_aQKHX_KApUQMwhEKAAwAA..i&w=708&h=460&bih=747&biw=1536&q=koningspelen 2019&ved=0ahUKEwj6xuH0jqLhAhUR_aQKHX_KApUQMwhEKAAwAA&iact=mrc&uact=8


 

Lucas van Leydenlaan 2    tel: 071-3313222 
2371 RW Roelofarendsveen www.detweesprong.nl sportcoach@detweesprong.nl 
 
 

Activiteitenladder april 2019 

Open jeugd tennis dag Zaterdag 13 april 09.00 uur – 11.00 uur 

T.V. Alkemade organiseert een clinic voor alle basisschool kinderen. Tijdens de 

clinic zijn verschillende trainers van de tennisvereniging aanwezig om jou nog 

beter te laten tennissen of zelfs te leren tennissen. Wil jij trucjes leren of wil je kennis 

maken met tennis? Kom dan naar T.V. Alkemade en doe mee met de clinic. 

 

Voor wie? 

Groep 3 t/m 8 

Door wie? 

T.V. Alkemade 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

T.V. Alkemade, 

Sportpad 5 R’veen 

Hoe aanmelden?  

n.v.t. 

Kosten? 

Gratis 

 

Handbal Maandag 15 april 14.45 uur – 15.45 uur 

In de gymzaal van Kaskade gaan we handballen. We gaan oefenen voor het 

handbaltoernooi van SV ROAC. Tijdens de activiteit gaan we een aantal oefeningen 

doen waar we handbal door leren of waar we beter van worden. De activiteit sluiten 

we af met een partijtje. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op via de 

website van de Kaskade of via de mail van de sportcoaches.  

 

Voor wie? 

Groep 3 t/m 5 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

De Kaskade, 

Roelofarendsveen 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

  
 

Handbal Dinsdag 16 april 15.45 uur – 16.45 uur 

In de Vijverzaal gaan we handballen. Tijdens de activiteit gaan we een aantal oefeningen 

doen waar we handbal door leren of waar we beter van worden. De activiteit sluiten we af 

met een partijtje. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op via de mail van de 

sportcoaches.  

 

Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Vijverzaal, ‘t Spant 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl  

Kosten? 

Gratis 

Paaseieren zoeken Maandag 22 april (2e paasdag) 11.00 uur; start 1e groep 

13.30 uur; start 2e groep 

Stichting Vakantiespelen Alkemade en Muziekvereniging Door Gunst Verkregen gaan 

verder met de activiteit Paaseieren zoeken. Tweede paasdag. 22 april, is het weer 

zover. De paaseieren worden verstopt en dan kunnen kinderen de paaseieren en de 

gelukseieren komen zoeken bij Natuurbelevingstuin De Bult. Allerlei verschillende 

soorten eieren zijn verstopt, daarnaast zijn er gelukseieren verstopt. Vind je dit ei? Dan 

win je een leuk cadeautje. Kom jij ook zoeken?  

Inschrijven bij Muziekvereniging Door Gunst Verkregen, Regenboogweg 106 in Nieuwe Wetering  

 

Voor wie? 

Iedereen 

Door wie? 

VAK en DGV 

Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Natuurbelevingstuin De 

Bult 

Hoe aanmelden? 

1e groep vanaf 10.30 uur 

2e groep vanaf 13.00 uur 

Kosten? 

€ 2,00 
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Handbal Donderdag 25 april 14.45 uur – 15.45 uur 

In de gymzaal van Kaskade gaan we handballen. We gaan oefenen voor het 

handbaltoernooi van SV ROAC. Tijdens de activiteit gaan we een aantal oefeningen doen 

waar we handbal door leren of waar we beter van worden. De activiteit sluiten we af met 

een partijtje. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op via de website van de 

Kaskade of via de mail van de sportcoaches.  

 

Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

De Kaskade, R’veen 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl of 

www.dekaskade.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

Handbal Vrijdag 26 april 14.45 uur – 15.45 uur 

In de sporthal van de Tweesprong gaan we handballen. We gaan oefenen voor het 

handbaltoernooi van SV ROAC. Tijdens de activiteit gaan we een aantal oefeningen doen 

waar we handbal door leren of waar we beter van worden. De activiteit sluiten we af met 

een partijtje. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op via de mail van de 

sportcoaches.  

 

Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Sportcoaches 

Aantal deelnemers? 

Max. 20 deelnemers 

Waar? 

Sporthal de Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

sportcoach@detweesprong.nl  

Kosten? 

Gratis 

 
 

Meivakantie abonnement Zondag 28 april 2019 t/m zondag 5 

maart  
… 

Samen onbeperkt veel spetter plezier! De Tweesprong is tijdens de kerstvakantie extra 

geopend voor vrij zwemmen en banenzwemmen. Voor maar € 5,80 per persoon (exclusief €5,- 

borg voor de magneetkaart) kunt u de gehele voorjaarsvakantie onbeperkt zwemmen. Het 

voorjaarsvakantie abonnement is geldig voor vrij zwemmen en banenzwemmen plus, vanaf 

zondag 28 april t/m zondag 5 mei. Kom ook genieten van het zwemwater. 

 Voor wie? 

Iedereen 
Door wie? 

n.v.t. 
Aantal deelnemers? 

n.v.t. 

Waar? 

Zwembad  

De Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

Receptie De Tweesprong 
Kosten? 

€ 5,80 
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Aanmelden 
 

Wil jij meedoen met een van de bovenstaande activiteiten? Stuur een e-mail naar 

sportcoach@detweesprong.nl met de volgende gegevens: 

- Naam deelnemer(s) 

- Activiteit(en)  

- School en groep deelnemer(s) 

- Naam ouder(s) 

- Telefoonnummer contactpersoon 

 

Voor activiteiten die plaatsvinden in Kaskade kan er ook via www.dekaskade.nl opgegeven 

worden. 

Activiteitenladder 

 

Aan het begin van iedere maand komt de activiteitenladder uit. De ladder wordt via de scholen 

of de facebook van De Tweesprong uitgebracht om kinderen, maar ook de ouders op de hoogte 

te brengen welke activiteiten er dezelfde maand plaatsvinden. Op de ladder staan naschoolse 

activiteiten, (open) toernooien en activiteiten van De Tweesprong. Bij iedere activiteit staat 

informatie over de doelgroep, het maximaal aantal deelnemers van de activiteit, de plaats van 

de activiteit en hoe je voor de activiteit kan aanmelden. De activiteiten zijn over algemeen 

kosteloos om mee te doen, voor enkele activiteiten wordt echter een kleine bijdrage gevraagd. 
 

mailto:sportcoach@detweesprong.nl
http://www.dekaskade.nl/

