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Vrijdag 18 september 
19:00 – 21:00 Opening sportroute- Skatebaan 
Wethouder Coen Derickx opent de sportroute op de skatebaan.  
Aansluitend kunnen jongeren meedoen aan een Urban Sports parcours. 
 
Zaterdag 19 september   
12:00 – 17:00 Aqualand- Zwembad de Lansingh 
Aqualand! De ‘natte’ sportverenigingen in krimpen presenteren zichzelf.  
Neem deel aan coole clinics zoals duiken, een slachtoffer redden uit het  
water, een potje waterpolo, of zeemeerminzwemmen. Voor meer infor- 
matie kan je kijken op www.synerkri.nl. De meeste clinics zijn gericht op  
kinderen. Zwemvereniging de Lansingh organiseert echter ook een activiteit 
trimzwemmen voor ouderen! 
 
Zondag 20 september 
14:00 – 16:00 Tennisvereniging Langeland- Krimpenerbosweg 6 
Vandaag opent tennisvereniging Langeland haar deuren. Doe gezellig mee 
aan een tennis clinic en leer de basis van tennis. Vriendjes en vriendinnetjes, 
broertjes of zusjes zijn ook welkom! 

Maandag 21 september 
18:30 – 19:30 KDO – Gymzaal Tuinstraat 
Hiphop dansen 8 tot 12 jaar. 

19:30 – 20:30 KDO – Gymzaal Tuinstraat 
Hiphop dansen 12+ 

19:00 – 21:00 Tennisvereniging Krimpen – Kerkdreef 31a 
Een open inloopavond bij TCK. Op een laagdrempelige manier kennismaken 
met tennis onder begeleiding van een tennisdocent. Iedereen is welkom, van 
jong tot oud! 

Dinsdag 22 september 
17:00 – 18:00 KDO  - Gymzaal Una Corda 
Turnen! Alle meisjes tussen 6 en 8 kunnen meedoen met een uurtje gym. 

18:30 – 19:30 Basketbalvereniging Krimpen – Gymzaal de Populier 
Iedereen tussen de 6 en 14 jaar kan aansluiten bij een basketbaltraining.  

18:00 – 22:30 Handbalvereniging de Treffers – Groenendaal 7 
Je kan de hele avond meedoen aan trainingen van de handbalverenigingen. 
Zo kunnen kinderen van 10 – 12 aansluiten om 18:00, maar ook 30 plussers 
kunnen aan hun beweging komen door aan te sluiten bij de gezellige trim-
handbalgroep om 20:00. Kijk voor het volledige programma op onze website 
www.synerkri.nl 

Woensdag 23 september 
16:00 – 18:00 Korfbalvereniging KOAG – Groene wetering 2 
De trainers van koag staan met open armen klaar om je te ontvangen.  
Vanaf 4 jaar ben je welkom op gezellig mee te komen doen. Onder andere 
een clinic en diverse spelletjes staan op het programma. Neem gerust  
je broertje, zusje, vriendje en vriendinnetje mee naar dit korfbalfeestje! 

17:00 – 18:30 Hockeyvereniging MHCK – Driekamp 7 
Op woensdag 23 september is iedereen in de leeftijd 6 tot 12 jaar welkom om 
het hockey uit te proberen. Er zal een hockeyparcours uitgezet worden met 
diverse oefeningen en spelvormen zodat kids kennis kunnen maken met het 
spelletje. Nadien wordt de sportieve inzet beloond met wat lekkers en een 
heuse oorkonde. 

16:00 – 17:00 KDO – Gymzaal Una Corda 
Een uurtje kleutergym voor de jongste. Kinderen van 3 tot 6 kunnen aansluiten. 

16:00 - 17:00 KDO – Gymzaal Tuinstraat 
Alle kinderen van 7-10 kunnen hun energie kwijt in een uurtje Jazz dans!  
Doe je mee? Kinderen van 10-14 kunnen een uurtje later Jazz-dansen. 
Namelijk van 17:00-18:00 

Donderdag 24 september 
17:00 – 18:00 KDO- Gymzaal Tuinstraat 
Turnen! Meiden met de leeftijd van 6-8 kunnen een uurtje komen meegymmen! 
Meiden van 9-11 kunnen een uurtje later aansluiten.  
Namelijk van 18:00 – 19:30. 

18:30 – 19:30 Basketbalvereniging Krimpen – Gymzaal de Populier 
Iedereen tussen de 6 en 14 jaar kan aansluiten bij een basketbaltraining. 

18:00 – 22:30 Handbalvereniging de Treffers – Groenendaal 7 
Je kan de hele avond meedoen aan trainingen van de handbalverenigingen. 
Zo kunnen kinderen van 10 – 12 aansluiten om 18:00, maar ook 30 plussers 
kunnen aan hun beweging komen door aan te sluiten bij de gezellige trim-
handbalgroep om 20:00. Kijk voor het volledige programma op onze website 
www.synerkri.nl 

Vrijdag 18 september t/m Donderdag 24 september  
DCV – Waalplantsoen 3 
Voetbalvereniging DCV opent de gehele week haar deuren. De hele week 
kan je bij de trainingen aansluiten. Kijk goed op www.dcvkrimpen.nl welke tijd 
je terecht kan. 

ACTIVITEITEN


