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Voorwoord 

 
 
Lieve mensen, 

 

Sinds de laatste Brug is er al weer heel wat gebeurt in dit prachtige jaar waar in wij ons 

150 jarig bestaan vieren! 

Zo hebben we allemaal de mogelijkheid gehad om mee te gaan met een uitje en is de 

jubileum uitvoering met een goot  succes afgerond.  

Hiervoor alvast dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Zo zie je maar weer de leden zijn de vereniging en de vereniging is de leden. 

Maar we zijn er nog niet, we hebben nog twee hele leuke dingen in het verschiet, de 

kleurwedstrijd voor onze jongste leden en we hebben nog een receptie/reünie, meer 

informatie vinden jullie in deze Brug en zal nog per mail en post rond gestuurd worden. 

Sinterklaas is ook weer in het land en dit gaan we natuurlijk weer vieren met de jongste 

leden. 

 

In deze moeilijk tijden is het natuurlijk leuk dat wij een feestje aan het vieren zijn, echter 

realiseren wij ons ook dat het met de gas/ energie crisis en de oorlog in de Oekraïne niet 

voor iedereen even makkelijk is, daarom wil ik iedereen graag het volgende meegeven, 

maak een praatje met de mensen in je omgeving, soms kan een kort gesprekje al veel 

voor iemand betekenen. 

Heb je het moeilijk, trek dan aan de bel. 

 

Gerda heeft weer veel tijd in de Brug gestoken, veel lees en kijk plezier. 

 

Wout van Cadsand 

voorzitter 
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Contributie  

 
Contributiebedragen zijn inclusief aan KNGU verschuldigde bondspremies. 
Contributie selectieleden acro, turnen en rhönrad is incl. wedstrijdgelden. 

NIEUW                                                             per 1-7-2022 
Contributie en betalingsvoorwaarden   

Categorie  
Lesduur  Contributie per 

Kwartaal  

Ouder en Kind  45 minuten  €                32,50  

Jeugd  (Meisjes & Jongens 4 t/m 17 jaar)  60 minuten  €                34,00  

Volwassenen   60 minuten  €                36,00 

Freerunnen  Krommenie 60 minuten  €                40,00  

Freerunnen  Wormer 60 minuten  €                52,50  

Aangepast sporten 60 minuten  €                36,00 

Volwassenen Trimgym + Volleybal  75 minuten  €                40,00  

Acrogym recreatie 60 minuten  €                34,00  

Acrogym selectie 240 minuten  €              125,00  

Turnen Selectie Meisjes en Dames       180 minuten  €              105,00 

Turnen Selectie Jongens en Heren  180 minuten  €                95,00  

Rhönradturnen recreatie Jeugd   90 minuten  €                70,00  

Rhönradturnen recreatie Volwassenen   90 minuten  €              100,00  

Rhönradturnen Selectie Jeugd  180 minuten  €              140,00  

Rhönradturnen Selectie Volwassenen  180 minuten  €              205,00  
     

Inschrijfgeld   €                10,00 

 

Betalingsvoorwaarden 
 

Betaling van de contributie: 
Het verschuldigde bedrag wordt rond de eerste werkdag van het nieuwe kwartaal automatisch van uw rekening 
afgeschreven. Dit gebeurt rond de 1e werkdag van de maanden januari, april, juli en oktober. Ingeval u het niet eens bent 
met de afschrijving, dient u contact op te nemen met de ledenadministratie. 
 

Het eerste kwartaal dat u lid wordt, zullen alleen de lessen die u gevolgd heeft geïncasseerd worden. Dit gebeurt een 
maand voor het einde van het desbetreffende kwartaal.   
 

Niet genoten lessen: 
Bij ziekte of gemiste lessen wordt de contributie niet aan u terugbetaald.  
 

Lidmaatschap opzeggen: 
Indien u uw lidmaatschap bij onze vereniging opzegt, dan kan dit alleen schriftelijk bij de ledenadministratie of 
per e-mail: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl. Opzeggen kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe 
kwartaal, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd.  
Voor vragen omtrent de betaling kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:  

Bianca Mulder, e-mail: incasso@lh-gymnastiek.nl. 
 

Wilt u een keer een andere les bijwonen meldt u dit dan even bij de ledenadministratie: 

Gerda de Beer, e-mail: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl.  
 

Donateur worden? 
U kunt Lycurgus-Hygiëa ook een warm hart toedragen door donateur te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie. 

 

mailto:ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl
mailto:incasso@lh-gymnastiek.nl
mailto:ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl
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Jubileumjaar bij Lycurgus-Hygiëa 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum LH 150 jaar 1872 – 2022  

November 

Er wordt een kleurwedstrijd georganiseerd voor de jeugdleden. 

We organiseren een open lesweek zodat iedereen met onze vereniging kennis kan maken. 

Elke groep gaat op de foto.  

We bieden een nieuwe lessoort aan maar houden nog even geheim wat dit zal 

worden. Leden en niet-leden kunnen hier een aantal weken mee kennis 

maken. 

Er komt een receptie/reünie voor leden, oud-leden, ereleden, leden van 

verdiensten en genodigden. 

Er komt een jubileumkrant uit met een terugblik op alle gebeurtenissen. 

En dan gaan we uitrusten……  

 

Receptie/Reünie op zondag 18 december 2022 

Zondag 18 december gaan we nog een keer vieren dat we 150 jaar bestaan! 

Samen met oud-(bestuurs)leden, leden van verdienste, ereleden, eigenlijk iedereen die 

ooit bij LH betrokken is geweest, hopen we het glas te heffen om aan het einde van dit 

jubileumjaar te proosten op een goede toekomst voor onze vereniging. 

Ondanks de afgelopen jaren zijn we nog steeds een gezonde vereniging waar gezelligheid 

en sportiviteit voor iedereen hoog in het vaandel staat. Er is een grote jeugdafdeling die 

blijft groeien en we zijn trots op onze volwassen afdelingen.  

Als bestuur zullen we blijven proberen om het voor al onze leden mogelijk te maken met 

plezier te blijven sporten! 

U bent welkom om dit met ons te vieren. Hoort en zegt het voort! 

Zondag 18 december van 15.00 tot 17.00 uur in het buurtcentrum De Pelikaan, 

Kervelstraat 185-A, 1562 AJ Krommenie.  

Om goed in te kunnen schatten hoeveel mensen we kunnen verwachten, kunt u zich 

aanmelden bij: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl .  

mailto:ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl
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Vertrouwenscontactpersonen 

Beste leden, trainers en andere betrokkenen van Lycurgus-Hygiëa, 

 

De laatste jaren is het regelmatig in het nieuws geweest: 

intimidatie in de sport in welke vorm dan ook. Denk hierbij aan 

pesten, uitschelden, uitlachen, autoritair optreden en seksuele intimidatie.  

Hoewel de plek waar je sport een veilige plek moet zijn, is dit helaas niet altijd zo en daar is het 

bestuur van Lycurgus-Hygiëa zich terdege van bewust. Onze vereniging wil een beleid voeren 

waarbij zij ongewenst gedrag in welke vorm dan ook wil uitsluiten.  

Vandaar dat wij binnen onze vereniging Vertrouwenscontactpersonen hebben (VCP).  

De VCP-ers hebben een cursus gevolgd. Dit houdt in dat zij binnen de vereniging aanspreekpunt zijn 

als het gaat om intimidatie voor, tijdens en na de lessen en op alle andere plekken waar sporters, 

leiding en vrijwilligers samen zijn.  

Een VCP-er kan uitkomst bieden, door middel van het aanhoren en adviseren over hoe nu verder te 

handelen.  Ook voor vragen over dit onderwerp kunt u / kunnen jullie bij hen terecht.  

Yvette is daarnaast sinds november 2022 officieel gecertifieerd als lid van de LVV (landelijke 

vereniging van vertrouwenspersonen. 

Met vriendelijke groet, bestuur van Lycurgus-Hygiëa en Gerda Andrea, Yvette Roet (VCP-ers) 

vcp@lh-gymnastiek.nl 

 

Kleurplatenwedstrijd !!! 

Beste jeugdleden van LH van 4 tot 12 jaar, 

Op de volgende 3 pagina’s vind je onze kleurplaten voor de kleurwedstrijd. Je kunt kiezen 

uit meisjesturnsters of jongensturners. Deze kleurplaten zijn speciaal voor ons gemaakt. 

We hopen dat jullie er iets moois van maken. Je mag ze kleuren, schilderen, versieren, 

alles is goed. De kunstenaar die de tekeningen gemaakt heeft, zal de winnaars kiezen.  

Er zijn 3 leeftijdscategorieën; 4 tot 6 jaar, 6 tot 9 jaar, 9 tot 12 jaar. Voor elke categorie 

zijn er 3 prijzen. De prijsuitreiking vindt plaats in de gymzaal aan de Braillestraat op 

zondag 11 december om 17 uur.  

Je kleurplaat moet uiterlijk 6 december zijn ingeleverd! 

We plaatsen de kleurplaten ook op de website om te downloaden ( https://www.lh-

gymnastiek.nl/Jubileum-LH-150-jaar/kleurplatenwedstrijd/ ) en de trainers zullen de 

kleurplaten uitdelen. Je kunt één kleurplaat inleveren bij je train(st)er of ingooien bij de 

volgende adressen:  

− Bittervoorn 1, Krommenie 

− Robert Kochstraat 1, Krommenie 

− Beukenweg 4, Wormerveer 

− Erasmusstraat 20, Krommenie 

Veel succes en plezier met je kleurplaat! 

Het bestuur van LH  

mailto:vcp%40lh-gymnastiek.nl?subject=vraag&body=vraag
https://www.lh-gymnastiek.nl/Jubileum-LH-150-jaar/kleurplatenwedstrijd/
https://www.lh-gymnastiek.nl/Jubileum-LH-150-jaar/kleurplatenwedstrijd/
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Nieuwe vrijwilligers/bestuursleden 

Graag willen wij als vereniging blijven bestaan en groeien. Na deze coronaperiode merken 

we aan de vele aanmeldingen dat er ook behoefte is aan een vereniging als LH. Gezellig 

sporten op elk niveau en voor ieder wat wils. 

We verwachten heb komend jaar weer de ledengrens van 800 leden te passeren. Dat is 

mooi maar ook een verantwoordelijkheid. Daarom hopen we dat we u mogen benaderen 

voor uw hulp. Vele handen maken licht werk! 

We kunnen op verschillende vlakken ondersteuning gebruiken: 

✓ We zoeken 2 mensen die ons willen helpen in de vrijwilligerscommissie. Deze 

commissie helpt bij het organiseren van de braderie en de onderlinge wedstrijden. 

✓ We zoeken een algemeen bestuurslid, die zich bezig houdt met incidentele 

activiteiten.  

U kunt uw interesse en eventuele vragen stellen aan: 

bestuur@lh-gymnastiek.nl  

 

 
Regels van respect 

✓ We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving; 

✓ Wij schelden elkaar niet uit; 

✓ Pesten en bedreigen is ten strengste verboden; 

✓ Fysiek geweld staan wij niet toe; 

✓ Heb respect voor ieder zijn ‘kunnen’; 

✓ Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden; 

✓ We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de 

trainingen en wedstrijden; 

✓ Er is geen plaats voor racisme en discriminatie; 

✓ We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te 

praten. 

 

Er is een extra stok en koppelstuk gevonden van de tipi’s die 

gebruikt zijn bij de uitvoering. Wie o wie mist deze 

onderdelen? 

 

mailto:bestuur@lh-gymnastiek.nl
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Vakantie- en activiteitenrooster 2022-2023 
8 oktober Jubileumuitvoering 

16 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober  Talenten dag nieuwe selectiemeisjes turnen 

12 november  Clubteamwedstrijd Rhönrad Niveau: 5 t/m 7 

19 november Sinterklaasfeest peuters en kleuters 

26/27 november Wedstrijd turnen middenbouw 

24/12 t/m 8/1/23 Kerstvakantie 

14 januari 2023 Plaatsingswedstrijd Niveau: 1,4 en 5 (niveau 5 
alleen pupil en jeugd) 

1e plaatsingsmogelijkheid niveau 1 voor NK 
1e plaatsingsmogelijkheid niveau 4 en 5 
(niveau 5 alleen pupil en jeugd) voor NK 

28/29 januari 2023 Wedstrijd turnen middenbouw 

29 januari 2023 Wedstrijd turnen onderbouw 

5 februari 2023 (13.30-17.00) Wedstrijd turnen jongens/heren 

11 februari 2023 Plaatsingswedstrijd Niveau: 1, 2 en 3 
2e plaatsingsmogelijkheid niveau 1 voor NK 
1e plaatsingsmogelijkheid niveau 2 en 3 voor 
NK 

23 februari 2023 Algemene ledenvergadering 

26 februari - 5 maart 2023 Voorjaarsvakantie 

11 maart 2023 Plaatsingswedstrijd 
Niveau: 2,3,4 en 5 
2e Plaatsingswedstrijd niveau 2, 3, 4 en 5 
(niveau 5 alleen pupil en jeugd) voor NK 

19 maart 2023 (13.30-17.00) Wedstrijd turnen jongens/heren 

25/26 maart 2023 Wedstrijd turnen middenbouw + onderbouw 

1 april 2023 NK Rhönrad 

Niveau: Niveau 1 t/m 5 (niveau 5 alleen pupil 
en jeugd)  
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7 april 2023 Goede Vrijdag 

9-10 april 2023 Pasen 

15 april 2023 Onderlinge wedstrijden in Wormer 

23 april 2023 (13.30-17.00) Wedstrijd turnen jongens/heren 

23 april - 7 mei 2023 Meivakantie 

18 - 21 mei 2023 Hemelvaart 

28/29 mei 2023 Pinksteren 

3/4 juni 2023 Regiofinale middenbouw + bovenbouw 

11 juni 2023 Wedstrijd turnen onderbouw 

10/11 juni 2023 Wedstrijd turnen middenbouw + bovenbouw  

Toestelkampioenschappen 

17 juni 2023 Springfestijn 

17 juni 2023 Demonstraties in Wilhelminapark in 
Wormerveer 

23 juli - 3 september 2023 Zomervakantie 

 

 

 

  

Wij doen mee aan de spaaractie 

van de Vomar. U kunt ons helpen 

door de clubcode van onze 

vereniging in te vullen en uw 

klantenkaart te scannen bij het 

boodschappen doen. 

ONZE UNIEKE CLUBCODE IS: 

LYWO2021  
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Juf José getrouwd 

Een bijzonder berichtje van juf José. Zij is 18 juni 

getrouwd met Sjoerd. Het was een prachtige dag! 

Natuurlijk waren haar meisjes haar niet vergeten. Er 

was een groot Djenga spel gekocht waar iedereen iets 

moois op geschreven of getekend had. Het was een 

grote verrassing en juf José is er erg blij mee! 

 

 

 

Laatste districtswedstrijd 

Vandaag kunnen we Tess Wouda feliciteren! Zij had veel concurrentie van de andere 
verenigingen uit heel Noord-Holland maar toch heeft ze bij de laatste districtswedstrijden 

een prachtige 3e plaats gehaald.   



15 

 
 

 

Chris Houtkooper op WK Rhönrad 

Nog even een mooie terugblik met Chris Houtkooper 

van haar deelname aan de wereldkampioenschappen 

rhönrad in Denemarken eerder dit jaar. Chris vertelde: 

"Mijn eerste WK rhonrad ging voor mijn doen erg 

goed! Ik had mijn plekje in team NL niet zien 

aankomen en ben daardoor extra trots op hetgeen dat 

ik heb neergezet. De eerste twee dagen in 

Denemarken hebben wij met team NL gezamenlijk 

getraind in de sporthal. De derde dag was het mijn 

beurt. In de all around competitie ben ik 23e van de 

wereld geworden. Op het onderdeel sprong heb ik een 

14e plek behaald met een 6,90. Vervolgens heb ik op 

het onderdeel rechtuit een 9,10 behaald en daarmee 

een 23e plek behaald. Ik genoot van mijn oefening en 

heb deze uit geturnd zonder grote fouten. Op het 

laatste onderdeel 'spiralen' 

heb een 21e plek behaald 

met een score van 7,10. Ik 

heb een nagenoeg foutloze 

oefening laten zien, voor 

het eerst dat ik dit 

onderdeel zo goed heb kunnen uitvoeren. Een enorme mooie 

afsluiting van mijn WK dus!!! 

Ik heb een hele hoop geleerd van de trainers van team NL. Mijn 

bijgeleerde kennis en opgedane ervaringen probeer ik zo goed 

mogelijk door te geven aan de rhonrad groepen bij LH. Wie 

weet krijg ik over twee jaar weer de kans om mijzelf te 

bewijzen voor een plek in team NL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Lycurgus-Hygi%C3%ABa-gymnastiek-627165387441501/photos/pcb.2314176558740367/2314176158740407/?__cft__%5b0%5d=AZVOq94xZtWl7h3K4ePuBfJwG4baKOGOEMcYhuOFgj1PfzGMCMWpre-bc00EItUNniInZwQO9Psy0IlKkZjfbg60wUudaHORaMrNLInMEgRHdayog-xhODcEnV6rJRmAwnivz2y2U025TcsnXsM5vfY4VL6bt26NG-l7X4cHz9lGpA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Lycurgus-Hygi%C3%ABa-gymnastiek-627165387441501/photos/pcb.2314176558740367/2314176158740407/?__cft__%5b0%5d=AZVOq94xZtWl7h3K4ePuBfJwG4baKOGOEMcYhuOFgj1PfzGMCMWpre-bc00EItUNniInZwQO9Psy0IlKkZjfbg60wUudaHORaMrNLInMEgRHdayog-xhODcEnV6rJRmAwnivz2y2U025TcsnXsM5vfY4VL6bt26NG-l7X4cHz9lGpA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Lycurgus-Hygi%C3%ABa-gymnastiek-627165387441501/photos/pcb.2314176558740367/2314176142073742/?__cft__%5b0%5d=AZVOq94xZtWl7h3K4ePuBfJwG4baKOGOEMcYhuOFgj1PfzGMCMWpre-bc00EItUNniInZwQO9Psy0IlKkZjfbg60wUudaHORaMrNLInMEgRHdayog-xhODcEnV6rJRmAwnivz2y2U025TcsnXsM5vfY4VL6bt26NG-l7X4cHz9lGpA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Lycurgus-Hygi%C3%ABa-gymnastiek-627165387441501/photos/pcb.2314176558740367/2314176142073742/?__cft__%5b0%5d=AZVOq94xZtWl7h3K4ePuBfJwG4baKOGOEMcYhuOFgj1PfzGMCMWpre-bc00EItUNniInZwQO9Psy0IlKkZjfbg60wUudaHORaMrNLInMEgRHdayog-xhODcEnV6rJRmAwnivz2y2U025TcsnXsM5vfY4VL6bt26NG-l7X4cHz9lGpA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Lycurgus-Hygi%C3%ABa-gymnastiek-627165387441501/photos/pcb.2314176558740367/2314176182073738/?__cft__%5b0%5d=AZVOq94xZtWl7h3K4ePuBfJwG4baKOGOEMcYhuOFgj1PfzGMCMWpre-bc00EItUNniInZwQO9Psy0IlKkZjfbg60wUudaHORaMrNLInMEgRHdayog-xhODcEnV6rJRmAwnivz2y2U025TcsnXsM5vfY4VL6bt26NG-l7X4cHz9lGpA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Lycurgus-Hygi%C3%ABa-gymnastiek-627165387441501/photos/pcb.2314176558740367/2314176182073738/?__cft__%5b0%5d=AZVOq94xZtWl7h3K4ePuBfJwG4baKOGOEMcYhuOFgj1PfzGMCMWpre-bc00EItUNniInZwQO9Psy0IlKkZjfbg60wUudaHORaMrNLInMEgRHdayog-xhODcEnV6rJRmAwnivz2y2U025TcsnXsM5vfY4VL6bt26NG-l7X4cHz9lGpA&__tn__=*bH-R
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Freerunners bij de Onderlinge Wedstrijden 

We hebben ook een fotoreportage van de wedstrijd van de freerunners gekregen. 

Zij hebben voor het eerst meegedaan aan de onderlinge wedstrijden en dat was 

een groot succes. Trainer Stefan was trots op zijn freerunners. Op de website de 

hele reportage. 
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Springwedstrijden 

Wat een leuke wedstrijd blijft de springwedstrijden altijd. Voor de jongste deelnemers is 

het leuk om te zien hoe de senioren presteren, vol bewondering werd naar de dames en 

heren gekeken. Terwijl de senioren de jongste LH-ers werden aangemoedigd door de 

senioren van LH. 

We hebben gisteren weer goed van ons laten horen en zien want bijna alle groepen 

stonden op de banken als medaillewinnaar en tot onze verrassing werden we ook aan het 

einde uitgeroepen tot overall winnende vereniging! We gingen met 17 bekers terug naar 

Krommenie. Onze felicitaties aan alle teams! 
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Laatste meetmoment 

voor onderbouw 

selectie 

De selectiemeisjes van de 

onderbouw groep hebben zondag 

19 juni hun laatste meetmoment 

van het seizoen mogen doen en 

wat was het weer een topdag! 

Nuria vertelde dat de meisjes 

met veel plezier op 6 onderdelen 

hun oefeningen laten zien. Zeker 

omdat het in een ingebouwde 

turnhal was, hebben ze ook al 

wat nieuwe oefeningen kunnen 

proberen.  

Hoewel ze het toch wel een beetje spannend vonden om een salto te springen, hebben ze 

het toch gedaan en daarvoor mogen ze heel trots op zichzelf zijn. Maar ook op de trainsters 

Nuria en Isa mogen we trots zijn, dit was de eerste keer dat zij de groep zelfstandig 

hebben begeleid. 

Iedereen ging naar huis met een welverdiende medaille en diploma. 
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Nieuwe kleding voor alle leden: turnkleding en trainingspak 

We bestaan dit jaar 150 jaar! 

Een onderdeel van ons jubileumjaar is dat we de hele vereniging in het nieuw willen 

steken.  

Als bestuur ondersteunen we de aankoop door ieder lid tijdens het jubileumjaar 5 euro 

korting te geven op het pakje. Die gaat nog van genoemde prijs af. Esther van der Vooren 

zal de turnkleding op maat maken voor de recreatie en selectie. Zij komt op een aantal 

lessen langs om de maat te nemen. De leiding zal hier ook op de lessen aandacht aan 

besteden. 

De turnpakjes dienen bij aflevering betaald te worden. 

Het is vanzelfsprekend altijd mogelijk om met het bestuur contact op 

te nemen wanneer het financiële deel problemen geeft. Dan zoeken 

we samen naar een oplossing. 

Voor onze leden die aan de onderlinge wedstrijden deelnemen is het 

selectiepakje (zie hiernaast) het clubtenue en dus verplicht.  

Voor alle kleding kan contact opgenomen worden 

met sbkenter10@gmail.com   

Esther van der Vooren (evdv2812@hotmail.com  ) gaat naast selectiepakjes ook de 

recreatiepakjes ( zie hieronder) maken en er is een keuze tussen mouwloos en lange 

mouw. Mouwloos en lange mouw is beiden toegestaan, het is vrije keus. 

  

Daarnaast kan het recreatiepakje natuurlijk ook tijdens de lessen gedragen worden door de 

selectie.  

Als extra is het ook mogelijk een scrunchie (haarelastiek) en hotpants (kort broekje) bij 

Esther te bestellen. 

Mochten er zwaarwegende redenen zijn om het turnpakje niet aan te willen schaffen, dan 

horen wij dat graag per mail. 

mailto:sbkenter10%40gmail.com?subject=nieuwe%20turnkleding&body=vraag
mailto:evdv2812%40hotmail.com?subject=clubkleding%20LH&body=vraag
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Trainingspak 

Tot slot hebben we besloten dat het trainingspak voor al 

onze leden (selectie en recreatie) beschikbaar komt maar 

aanschaf hiervan is voor de recreatie een vrije keus. De 

selectieleden worden in een nieuw trainingspak gestoken 

wanneer zij onze vereniging vertegenwoordigen op de 

wedstrijden. Hiervoor hebben we de samenwerking met 

onze lokale middenstander gezocht. We denken dat er ook 

veel recreatieleden interesse zullen hebben in dit pak. Ook 

voor hen is het mogelijk dit aan te schaffen bij Sport en 

Vrije Tijd. 

Het is ook mogelijk om hoodies, shirtjes, trainingsbroeken 

en sportbroekjes aan te schaffen incl. opdruk (in 

wit) van onze vereniging. 

Met Sport en Vrije tijd is afgesproken dat er in 

de winkel gepast kan worden. Na de bestelling 

kan het daar ook worden opgehaald en betaald. 

Voor prijzen zie flyer van Sport en Vrije 

Tijd.  

 

Jongens/heren turnen 

Voor de jongens/heren selectie zijn we 

nog in overleg over eventuele nieuwe 

kleding. Het is nog niet duidelijk hoe de 

competitie zal worden opgezet, daarom 

willen we hen in een later stadium 

informeren over de kleding. 

Wel zullen zij bij Sport en Vrije Tijd een 

nieuw trainingspak dienen aan te 

schaffen. 

Voor de jongens/heren recreatie zijn we 

aan het kijken of de opdruk op de 

trainingspakken ook op de witte T-shirts geleverd kunnen worden. Het korte broekje is 

onderdeel van de serie die kan worden aangeschaft bij Sport en Vrije Tijd. 
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Freerunnen 

De freerunners kunnen natuurlijk ook een trainingspak aanschaffen bij Sport en Vrije Tijd. 

Daarnaast is er de keuze om een hoodie met een opdruk van het freerunnen aan te 

schaffen. We denken aan zwart of donderblauw met witte opdruk. We zullen inventariseren 

hoe groot de interesse hiervoor is. Bij interesse graag een mail 

naar: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl 

 

 

 

 

 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien nog vragen heeft. Daarvoor kunt u contact 

opnemen met: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl . 

 

Rabo Clubsupport 

Dit weekend kregen we ook goed 
nieuws van de Rabo Club Supportactie. 

We hadden een aanvraag gedaan voor 
een bosanblok (hiermee kan de leiding 
de leden goed begeleiden). 

U heeft royaal gestemd op ons, 
bedankt! 

We mogen een bedrag besteden van 
ruim 400 euro en daarmee kunnen we 
een bosanblok aanschaffen. 

 

  

mailto:ledenadministratie%40lh-gymnastiek.nl?subject=kleding&body=vraag
mailto:ledenadministratie%40lh-gymnastiek.nl?subject=kleding&body=vraag
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Verslag jubileum activiteiten 

Aan het einde van dit jaar zullen we alle activiteiten nog een keer samenvoegen tot een 

blad voor herinneringen. Hierbij alvast wat reacties op de uitstapjes die we georganiseerd 

hebben voor de leden. 

Monkey Town 

Ik vind turnen leuk! Ik heb hier ook veel plezier!   

 

 

High Tea 

Wat een fantastische organisatie dat er voor ieder wat wils was. De 

sportievelingen gingen suppen of naar het forteiland in IJmuiden 

waar ook allerlei spannende onderdelen gedaan moesten worden zoals 

over een evenwichtsbalk lopen. Jammer dat het die dag slecht weer 

was. De dames van Keep-fit kozen in grote getale voor de high tea. 

We hebben heerlijk gezellig gezeten en allemaal lekkere hapjes 

gegeten. 

Het was prachtig weer en we konden fijn buiten zitten. Morgen gaan 

we weer met frisse moed de extra calorieën wegwerken tijdens de 

les van Annette. 

Nogmaals hartelijk dank. 

 

Obstacle Run 

 

Het was een super leuke middag.  

We hebben veel lol gehad. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

De rhönradgroep 

 

 

Boottocht 

Eerst even spelen bij de poelboerderij.  

Een kopje koffie met gebak, daar de boot in en het gebied bij de 

poelboerderij ontdekken. 

Wij kregen verrekijkers en vogel zoekkaarten mee. 

Aalscholvers, nijlgansen, visdiefjes, meeuwen, een bruine kiekendief. 

Het was een heerlijke tocht. 

En al vonden de kids hem iets te lang, we hebben genoten! 
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Einde seizoen activiteiten 

Zo langzamerhand naderen we het einde van het seizoen en dat betekent weer gezelligheid 

in de zalen. Juf Erna bijt de spits af en heeft het meisjesturnen omgetoverd in een 

familiefeestje. Eigenlijk was ze heel tevreden over de kunsten van de ouders. De meisjes 

waren in ieder geval heel trots op papa en mama! 

Juf Erna zei naderhand: “Juf Erna zei naderhand: "Vandaag ouder en kind turnen gehad. Wat 

geweldig. Vele ouders waren mee en deden vol enthousiasme mee.  

Salto's, koprollen, zweefstanden. De 

ouders draaiden hun hand er niet 

voor om. Wat een geweldig leuke 

middag/avond. De meisjes hebben er 

wekenlang naar uit gekeken. 

Spannend hoor. Voor iedereen  
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Hier zien we de meisjesselectie en de damesselectie. Zij hebben de traditie om het 

einde van het seizoen te vieren bij het Zwaansmeer. Helaas was de waterkwaliteit 

onvoldoende dus er mocht niet gezwommen worden maar dat was geen probleem 

want het water werd gebruikt voor waterspelletjes waardoor iedereen toch nog nat 

werd. De dames zijn nog even gaan uitwaaien aan het strand wat een prachtig 

plaatje opleverde. 
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We gaan weer afscheid nemen van elkaar op de lessen om te gaan genieten van 

een hopelijk heerlijke vakantie. Hier de volleyballers, die even niet zo actief meer 

waren 😉 en de dames van Erna die eerst een fietstocht gemaakt hebben maar dat 

afgesloten hebben met iets lekkers in Uitgeest
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Hierbij wat vakantiegroeten van de rhönradgroep. Ook zij genieten van hun vakantie en hebben van 

de laatste les een buiten feestje gemaakt. 
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Tot slot laten ook onze kleuters nog even zien hoe zij afscheid genomen hebben van dit seizoen. 

Alle papa's of mama's mochten meedoen om te laten zien dat zij ook kunnen gymmen. Dank je wel, 

juf Jade voor de gezellige lessen   
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Onze vereniging in het nieuws 
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Startactiviteit van de volleyballers 

We zijn weer begonnen met de lessen! We krijgen ook positieve 

berichten van onze leden dat ze er zin in hebben om weer te 

kunnen sporten. De leden van de volleybalgroep heeft er een 

bijzondere start van gemaakt. In plaats van te eindigen met een 

gezellige activiteit, starten zij in het nieuwe seizoen met een 

barbecue. En het was gezellig!



39 

 
 

 

Uitvoering 8 oktober 

En als 150-jarige jubilaris hebben we ook de 
aandacht van het Noordhollands Dagblad 

gekregen. Vandaag stond er een leuk artikel 
in de krant! 
 

Hierbij de linkjes naar de volledige 
fotoreportage. 

 
De generale repetitie staat in dit album. 

https://myalbum.com/album/y356eRaPw8ePqg 

 
En de eerste helft van de uitvoering staat in dit album. 

https://myalbum.com/album/uheZRZUzaCKf8g 

En dit zijn de foto’s van na de pauze. 

https://myalbum.com/album/MhxAfwkTWbyGj2 

Op 8 oktober werd er in de Topsporthal in Koog aan de 

Zaan een geweldige show opgevoerd voor en door de 

leden. 

Het werd een spektakel waarin door verschillende 

periodes in de tijd gereisd werd. Er kwamen piraten in 

het Rhönrad de zaal in rollen, we zagen kleuters die op verschillende onderdelen meededen aan de Olympische 

Spelen, Cowgirls op de lange mat, de Chinese muur die werd gebruikt als springplank voor de selectiemeisjes, 

mummies kwamen tot leven uit het oude Egypte, jongens die het dagelijks leven van de Vikingen tot leven 

brachten met natuurlijk een gevecht op hun schip, indianen die uit talloze tipi’s tevoorschijn kwamen om hun 

oefeningen te doen op de lange mat, trommelaars van de Premier Cadets die cheerleaders ondersteunden en 

meisjes uit de Eighties op rolschaatsen. Tot slot liet de dames- en herenselectie alles in het kort nog even de 

revue passeren in een verhaal 

waarin de sprongenseries 

elkaar in razend tempo 

opvolgden. De zaal was tot de 

nok toe gevuld met 

toeschouwers die ogen tekort 

kwamen om niets van deze 

show te missen. Na de pauze 

was er een optreden op hoog 

niveau van Wheel Sensation, 

Boy en Laura lieten zien wat zij 

in een hangende hoepel en 

een hoepel op de grond aan 

acrobatiek kunnen uitvoeren. 

https://myalbum.com/album/y356eRaPw8ePqg
https://myalbum.com/album/uheZRZUzaCKf8g
https://myalbum.com/album/MhxAfwkTWbyGj2
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Wat een feest hebben we gehad! Een show waar iedereen van genoten heeft. Heel veel 

deelnemers een heel veel toeschouwers hebben kunnen zien wat onze vereniging te bieden 
heeft. Dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft!  
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Filmpjes Uitvoering 150 jarig bestaan 08-10-2022 

 

Start poster 

Wilde westen door het springuur 

Vikingen door de jongensgym 

Show van Boy en Laura 

Schoolklas 

Piraten door Röhnrad 

Olympische speken door de kleuters 

Indianengym door de recreatiemeisjes 

Evolutie door dames/heren selectie 

Egypte door meisjes 10+ 

China door de selectiemeisjes 

Cheerleading door acrogym 

70s 80s door de recreatiemeisjes  

Afsluiting voorzitter 

Afsluiting alle groepen 

 

Van een aantal acts hebben we ook een filmpje van de generale repetities. 

Hierbij de link:  

https://www.dropbox.com/sh/uvnttj9qk1ac6kk/AAAMZdD5pMhJxWBHRbwKnJ9ba?dl=0 

  

https://youtu.be/xI3dCy3m61M
https://youtu.be/yXK-KdAu_KM
https://youtu.be/_sHl2oUr83M
https://youtu.be/hpZeuBjkeAY
https://youtu.be/78Ggsc9s3kg
https://youtu.be/tx_54Iq2UIg
https://youtu.be/9YkSPp0N_bc
https://youtu.be/PEHHF5heFqc
https://youtu.be/gKS31IrfxuA
https://youtu.be/3p-BtSnGS2g
https://youtu.be/JWnCzMXDQNA
https://youtu.be/z1OuXbxMqto
https://youtu.be/IH-6JPXV90k
https://youtu.be/L7a6_mPxf0w
https://youtu.be/v9mcKw-IDOo
https://www.dropbox.com/sh/uvnttj9qk1ac6kk/AAAMZdD5pMhJxWBHRbwKnJ9ba?dl=0


45 

 
 

 

  



46 

 
 

 

Samenstellen clubblad 

Ons clubblad is van alle leden en voor alle leden. Iedere bijdrage of suggestie wordt zeer op prijs gesteld. Stuur 
uw reactie op deze nieuwe uitgave naar de redactie. Samen kunnen we er een mooi blad van maken. 
 

Verschijningsdatum de Brug seizoen 2022-2023: 
Oktober/november 
Januari  2023 
Mei/juni  
   

Te koop/ gevraagd 
Op onze website www.lh-gymnastiek.nl vindt u onder het tabblad ‘Ledeninfo’ op de pagina te koop/gevraagd  verschillende 
artikelen die door leden worden aangeboden of waar iemand naar op zoek is. Wilt u iets te koop aanbieden of zoekt u iets, 
kijk dan even op de site. Wilt u iets geplaatst hebben?  
Stuur dan een mail naar ppc@lh-gymnastiek.nl en wij zetten het op de website. 

Kledingvoorschriften 
Bij wedstrijden, uitvoeringen en demonstraties is het voor alle leden van de toestelturn-uren verplicht om het officiële 
Lycurgus-Hygiëa tenue te dragen: 
 

Recreatieleden: 
Recreatiemeisjes: 
Donkerblauw/lichtblauw turnpak met versiering op voorkant. Het pakje wordt gemaakt door Esther van der Vooren. Er is een 
versie met lange mouw en zonder mouw. Beide opties zijn toegestaan. 
 
Recreatiejongens: 
Marineblauwe broek (Hummel) met wit T-shirt met blauwe opdruk met Lycurgus-Hygiëa achterop. Te koop bij Sport en Vrije 
Tijd, Krommenie. Voor de jongens wordt gekeken naar een nieuwe outfit. We houden u op de hoogte. 
 

Voor de selectieleden geldt: 
Alle selectieleden dienen in de voorgeschreven turnkleding (een verenigingstrainingspak en turnkleding) aan de wedstrijden 
deel te nemen. Doen ze nog niet mee aan de wedstrijden, maar zitten ze wel in de selectie, dan is de kleding nog niet 
verplicht. Wedstrijdkleding en trainingspakken blijven ongeveer drie-vijf jaar in de collectie. 
 

• Selectiemeisjes  
Zij dragen het zwarte pakje met glans en matte stof en glitterversiering. Tijdens de demonstraties en warming-up voor de 
wedstrijden mag het bijpassende turnbroekje gedragen worden. Mocht in de periode van drie-vijf jaar (binnen dezelfde 
collectie) wedstrijdkleding te klein worden, dan is het altijd mogelijk om te kijken of er 2de handskleding te koop is.  
U kunt hiervoor contact opnemen met: sbkenter10@gmail.com  
 

• Selectiejongens: 
Zij dragen een donkerblauw singlet met contrasterende stoffen en het donkerblauwe broekje. Een lange witte (of lichtblauwe) 
broek is een optie, maar is niet verplicht. Mocht in de periode van drie-vijf jaar (binnen dezelfde collectie) de wedstrijdkleding 
te klein worden, dan is het altijd mogelijk om te kijken of er 2de handskleding te koop is. Voor de jongens wordt gekeken naar 
een nieuwe outfit. We houden u op de hoogte. 
U kunt hiervoor contact opnemen met: sbkenter10@gmail.com  
 

• Selectie rhönrad en deelnemers wedstrijden rhönrad 
Zij dragen het zwarte pakje met glans en matte stof en glitterversiering, de jongens dragen een donkerblauw singlet met 
contrasterende stoffen en het donkerblauwe broekje. Nieuwe leden die aan wedstrijden mee gaan doen, kunnen pakjes 
overnemen van de turnselectie  of een nieuw pakje aanschaffen. Bij een bestelling van een nieuw trainingspak kan of een 2de 
hands overgenomen worden van de turnselectie (indien beschikbaar) en anders kan het trainingspak besteld worden bij Sport 
en Vrije Tijd.  
 

Bestellen van de selectiekleding kan doorgegeven worden aan de selectieleiding. Zij zullen contact opnemen met 
sbkenter10@gmail.com  
 

• Acro gymnastiek 
De teams binnen de acro afdeling kunnen per seizoen wisselen. Elk team draagt een eigen gekozen pakje. Hiervoor kunt u 
overleggen met de trainster van Acro. 
 

Voor de selectiekleding geldt het volgende wasvoorschrift: 
Wassen op de hand in lauw water met fijn wasmiddel. Niet laten inweken en niet in de droger! 

http://www.lh-gymnastiek.nl/
mailto:ppc@lh-gymnastiek.nl
mailto:sbkenter10@gmail.com
mailto:sbkenter10@gmail.com
mailto:sbkenter10@gmail.com
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Dag Tijd Soort les Locatie 

Ouder en kind gym     

Maandag 09:00:09.45 ouder en kindgym Kleine zaal de Pionier, Wormerveer 

Maandag 10:00:10.45 ouder en kindgym Kleine zaal de Pionier, Wormerveer 

Woensdag 09:00-09:45 ouder en kindgym Zaal 2 van de Meander aan de Parkrijklaan, Assendelft 

Woensdag 09:45-10:30 ouder en kindgym Zaal 2 van de Meander aan de Parkrijklaan, Assendelft 

Woensdag 10:30-11:15 ouder en kindgym Zaal 2 van de Meander aan de Parkrijklaan, Assendelft 

Vrijdag 09:00-09:45 ouder en kindgym Zaal 2 van de Meander aan de Parkrijklaan, Assendelft 

Vrijdag 09:45-10:30 ouder en kindgym Zaal 2 van de Meander aan de Parkrijklaan, Assendelft 

Kleuters      

Zaterdag 08:30-09:30 kleuters Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Zaterdag 09:00-10:00 kleuters Sportzaal in de Crommenije, Krommenie 

Zaterdag 10:00-11:00 Kleuters Sportzaal in de Crommenije, Krommenie 

Meisjes / Dames gym     

Maandag 17:30-18:30 meisjes 6 - 9 jaar Sportzaal aan de Anemoonstraat, Wormerveer 

Maandag 18:30-19:30 meisjes 9 - 12 jaar Sportzaal aan de Anemoonstraat, Wormerveer 

Dinsdag 20:15-21:15 Oud selectie dames toestelturnen Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Woensdag  18:00-19:00 meisjes 12 jaar en ouder Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Woensdag  19:00-20:00 meisjes 12 jaar en ouder Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Woensdag 20:00-21:00 dames toestelturnen Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Donderdag 16:00-17:00 meisjes 6 en 7 jaar Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Donderdag 17:00-18:00 meisjes 8 en 9 jaar Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Donderdag 18:00-19:00 meisjes 8 en 9 jaar Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Vrijdag  18:00-19:00 meisjes 10 en 11 jaar Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Vrijdag 19:00-20:00 meisjes 10 en 11 jaar Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Zaterdag 09:00-10:00 meisjes 6 en 7 jaar Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Zaterdag 10:00-11:00 meisjes 6 en 7 jaar Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Zaterdag 11.00-12.00 meisjes 8 en 9 jaar Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Zaterdag 12:00-13:00 meisjes 8 en 9 jaar Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Jongens / heren gym       

Woensdag 17:00-18:00 jongens 6 t/m 9 jaar Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Vrijdag 17:30-18:30 jongens 6 en ouder Sportzaal aan de Anemoonstraat, Wormerveer 

Vrijdag 18:30-19:30 jongens 6 en ouder Sportzaal aan de Anemoonstraat, Wormerveer 

Vrijdag 19:30-20:30 jongens 9 jaar en ouder+selectie Sportzaal aan de Anemoonstraat, Wormerveer 

Rhönradturnen      

Donderdag 18:00-19:30 rhönradturnen gevorderden Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Donderdag 19:30-21:00 rhönradturnen gevorderden Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Zaterdag 12.00-13.30 rhönradturnen starters Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Springuur   

Woensdag 19:00-20:00 Springuur Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Acrogym  

Dinsdag 18:00-20:00 Acrogym  Sportzaal in de Crommenije, Krommenie 

  

Gymnastiek vereniging Lycurgus-Hygiëa  

verzorgt lessen voor iedereen.....  

Ouder/kindgym, kleutergym, turnen voor jongens en meisjes, dames en heren, selectieturnen, 

rhönradturnen, acrogym, work-out, dance fit sensation, keep-fit, streetdance,  

freerunnen, acrogym, aangepast sporten, dames 40+, dames 50+, Heren trimgym met volleybal. 
 

Lesrooster van gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa m.i.v. september 2022 
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Freerunnen     

Maandag 17:00-18:00 jongens en meisjes 8 t/m 10 jr. Sportzaal  Altra College, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Maandag 18:00-19:00 jongens en meisjes 11 t/12 jr. Sportzaal  Altra College, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Maandag 19:00-20:00 jongens en meisjes 13 jr. en ouder Sportzaal  Altra College, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Maandag 20:00-21:00 jongens en meisjes 13 jr. en ouder Sportzaal  Altra College, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Woensdag  15:00-16:00 jongens en meisjes 8 t/m 10 jr. Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Woensdag 16:00-17:00 jongens en meisjes 11 t/12 jr. Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Woensdag 17:00-18:00 jongens en meisjes 11 t/12 jr. Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Woensdag 18:00-19:00 jongens en meisjes 11 t/12 jr. Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Donderdag  18:00-19:00 jongens en meisjes 8 t/m 10 jr. Sportzaal  Altra College, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Donderdag  19:00-20:00 jongens en meisjes 8 t/m 10 jr. Sportzaal  Altra College, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Vrijdag 16:15-17:15 jongens en meisjes 8 t/m 10 jr. Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Vrijdag 17:15-18:15 jongens en meisjes 11 t/12 jr. Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Vrijdag 18:15-19:15 jongens en meisjes 11 t/12 jr. Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Dames sportfit 40+       

Dinsdag 19:00-20:00 dames keep-fit 40+ Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Dinsdag 20:00-21:00 dames keep-fit 40+ Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Aerobics/Keep-fit (v)     

Maandag 19:30-20:30 Aerobics/Keep-fit Sportzaal in de Crommenije, Krommenie 

Maandag 20:30-21:30 Aerobics/Keep-fit Sportzaal in de Crommenije, Krommenie 

Woensdag 19:30-20:30 Aerobics Sportzaal aan de Anemoonstraat, Wormerveer 

Dames Fit en Vitaal     

Maandag 08:45-09:45 Fit en Vitaal 50+ met o.a. circuittraining Sportzaal in buurthuis de Pelikaan, Krommenie 

Maandag 09:45-10:45 Fit en Vitaal 65+  Sportzaal in buurthuis de Pelikaan, Krommenie 

Heren trim met volleybal     

Maandag 20:30:21:30 Volleybal heren sportzaal aan de Goudastraat, Wormerveer 

Donderdag 19:30-20:45 heren trimgym met volleybal Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Donderdag 20:45-22:00 heren trimgym met volleybal Sportzaal  Hoeksteen, locatie Braillestraat, Krommenie 

Selectie toestelturnen meisjes   

Dinsdag 17:15-18:45 meisjes tot 12 jaar  Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Dinsdag 18:45-20.15 meisjes 12+ Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Donderdag 17:30-19:00 meisjes tot 12 jaar  Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Donderdag 19:00-21:00 meisjes 12+ Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Zaterdag 09:00:11:00 meisjes tot 12 jaar  Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Zaterdag 11:15-13:15 meisjes tot 12 jaar  Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Selectie toestelturnen jongens  

Dinsdag 20:15-22.15 Jongens 14+ en herenselectie Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Woensdag 17:00-19:00 Jongens t/m 14 jaar Sportzaal  Evenaar, locatie Jupiterstraat, Krommenie 

Rhönradturnen selectie   

Maandag 17:30-19:00 rhönradturnen selectie Sporthal Wormer, Spatterstraat 

Aangepast sporten   

Maandag 16:45-17:45 Jongeren van 6 tot 16 jaar Sportzaal aan de Anemoonstraat, Wormerveer 

 

 

 

 
 
 

Wilt u g.v. Lycurgus-Hygiëa ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet via 
de SponsorKliks pagina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor g.v. Lycurgus-Hygiëa directe inkomsten. Stelt 
u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die g.v. 
Lycurgus-Hygiëa een warm hart toedragen. 
G.v. Lycurgus-Hygiëa ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder bekende als 
Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com. Ook als u eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant 
reserveert via Dinnersite.nl ontvangen wij daar geld voor. Waarschijnlijk koopt of reserveert u ook wel eens iets 
online en kunt u ons dus helpen. Namens g.v. Lycurgus-Hygiëa alvast heel erg bedankt voor de moeite. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOu45eX1hcgCFcEDGgodWiEHXA&url=http://www.sta-toneel.nl/wordpress/sponsorkliks&psig=AFQjCNE4aKqxwvlz04Iyq2ljUy7VTL5JTw&ust=1442849066041981
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We willen u hartelijk danken  
voor uw lidmaatschap. 
Zonder leden geen vereniging! 

 
  


