
 

 

 

 
 
 
 
Sporten/ samen trainen bij sportvereniging SNA na de zomervakantie 2021 
 
Eindelijk! Een FRISSE START van het seizoen 2021-2022.  
Na 1,5 jaar van onzekerheid op allerlei gebied kunnen we nu toch misschien wel gaan beginnen aan een ‘normaal’ 
sportseizoen. Het zal nog wat onwennig zijn en niet iedereen zal weer de sport op gaan pakken maar voor de meesten 
geldt dat we vanaf september ons weer uit kunnen leven in onze sport in de zaal. 
Wel zijn de basisregels – Covid – nog van kracht zoals 1,5 meter afstand houden buiten het sporten, regelmatig handen 
wassen en bij klachten thuis blijven maar dat hoeft ons niet te belemmeren in een enthousiaste start van het nieuwe 
seizoen. Houdt voor de zekerheid nog wel goed je mail, appgroep of Facebook in de gaten om de laatste updates te 
lezen.  Wij als bestuur en trainers hebben enorm veel zin in het nieuwe seizoen; het is echt veel te lang geleden dat we 
zwetende koppies hebben gezien in De SPIL en de TURNER! 
Heel veel succes en met name plezier in de zaal! 
Met vriendelijke groet 
Het bestuur. 
 
Tijdens de periodes van lockdown was het ook regelmatig niet mogelijk te sporten maar zijn een aantal kosten gewoon 
doorgelopen. Gelukkig niet alle dus daarom zal er in 2021 - ivm de diverse beperkingen - voor ½ jaar contributie geheven 
worden. Dit wordt in één keer geïncasseerd rond 1 oktober. 
 
Het overzicht wie zich tijdens de lockdowns afgemeld heeft als lid is niet helemaal duidelijk voor de administratie.  
Krijg je dus deze flyer en ben je geen lid meer wil je dit dan melden bij snainfo@xs4all.nl Sorry voor het ongemak. 
 

Nationale sportweek 2021  17 – 26 september   
Je bent vrij iemand mee te nemen naar de les 
Verdere info vanaf 4 september via de site www.snasport.nl  
 
 

L e s t i j d e n 
BADMINTON   

      

Hans de Jong,   06-23679373 
Maarten Lelieveld   trainer badminton mf.lelieveld@gmail.com 
 
Maandag  18.30 -19.30 uur beginners & jeugd van 9-11 
   19.30 -20.30  Jeugd vanaf 12 jaar    !e training: 30 augustus 
   20.30-21.30 u  Senioren    
 

 

JUDO  
  
Ed Brandt  trainer Judo  06-20307682   
 
Dinsdag  18.00-19.00  groep 1 
   19.00-20.00  groep 2      1e training: 31 augustus
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TURNEN  
 
Bleskensgraaf  Ria den Adel     06-20981537 
Woensdag  15.00-16.00 u  kleuters, groep 1-2      
   16.00-17.00 u  Jongens groep 3-6    1e training: 8 september
   17.00-18.00 u  Groep 3-4      
   18.00-19.00 u  Groep 5-6      
   19.00-20.00 u  Groep 7-8 ,VO en jongens vanaf groep 6 
   20.00-21.00 u  Senioren Fit-gym 
 
Molenaarsgraaf Marije  Mouthaan 06-13642819 
Woensdag  17.00-18.00 u  Peuters + groep 1,2    1e training: 1 september 
   18.00-19.00 u  Groep 3,4    

19.00-20.00 u  Groep 5,6,7    
 

 

SPORT EN BEWEGEN 

   
Lineke Ouderkerk   06 - 22337625 
Woensdag    09.45-10.45 u        1E training: 1 september
     

 

 

VOLLEYBAL  
 
contact   
senioren  Femke den Besten    06-42298287   
Recreanten  Koos Brandwijk  06-55127841 
Jeugd  Kim de Leeuw    06-18945077 
 
Dag  Tijd   Team  Trainer   1e training 
 
Dinsdag 20.15 - 21.45 u   Recreanten    31 augustus 
  18.30 - 20.00 u  Meisjes A Kim & Ankie  31 augustus  

20.00 - 21.30 u  Dames 1 Cees Adriaanse  17 augustus 
 
Woensdag 18.30 -19.30  u        CMV  Derk & Sven   1 september  
    
Donderdag 19.00 - 20.30 u  Heren 2 Peter vd Berg      2 september  
                     19.00 - 20.30 u  Dames 2 Cees Adriaanse  2 september  
                       20.30 - 22.30 u  Heren 1    Peter vd Berg  2 september 
                        20.30 - 22.00 u  Dames 1 Cees Adriaanse  19 augustus      
 
 

 

FITNESS 

Na reservering via app op 06-22337625  
Maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 – 11.00 uur en van 19.00 – 21.30 uur 


