KombiFit Bulletin dec. 2016
Bij het naderen van de Kerstvakantie zijn er de nodige mededelingen en nieuwtjes voor alle
KombiFitters.
Het lesrooster in de Kerstvakantie
De afgelopen jaren was het gebruikelijk dat onze sporthal tijdens de vakantie een week werd gesloten o.a. vanwege het
onderhoud aan de houten vloer. Dat zal dit jaar niet het geval zijn. De KombiFit-lessen zullen zo veel mogelijk doorgaan,
uiteraard wordt wel rekening gehouden met de feestdagen. Een overzicht van de lessen in de kerstvakantie.
Vrijdag 23/12:
Gewoon KombiFit van 10.30 – 12.30 uur, alsmede tennislessen van 10.00 – 12.00 uur.
Zondag 25/12: Geen KombiFit i.v.m. 1e Kerstdag
Dinsdag 27/12: Geen Dynamic Tennis i.v.m. Sportspektakel (zie hieronder)
Woensdag 28/12: Tennislessen gaan gewoon door (18.00 – 20.00 u)
Vrijdag 29/12: Tennis (10.00 – 12.00u) en KombiFit (11.30 -12.30 u) gaan gewoon door.
Zondag 01/01: Geen KombiFit in sporthal (09.30 – 10.30 u) i.v.m. Nieuwjaarsdag
Na 1 januari 2017 gaan alle lesuren weer gewoon door volgens het bekende rooster met 1 uitzondering:
Het Dynamic Tennis op de dinsdag wordt verplaatst van 12.30 – 13.30 uur naar 10.30 – 11.30 uur. Dit i.v.m. andere
werkzaamheden van Danny. Dit zal ingaan vanaf 3 januari 2017.
Jeugdsportspektakel op 27, 28 en 29 december
In de Kerstvakantie organiseert onze vereniging een jeugdsportspektakel. Dit spektakel is toegankelijk voor al onze jeugdleden,
vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat ook de (klein)kinderen van onze KombiFitleden van
harte welkom zijn bij dit evenement dat gehouden zal worden in onze sporthal en kantines. Er zijn o.a. luchtkussens, er is een
ballenbak, een kleurwedstrijd en nog meer. Er kan ook in de vorm van spelletjes kennis worden gemaakt met onze korfbalsport.
Het spektakel vindt iedere dag plaats van 10.00 uur tot 13.00 uur.
27 dec.: Voor de kinderen tussen 3 en 6 jaar.
28 dec. Voor leerlingen van groep 3 t/m 8
29 dec. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Op deze laatste dag zijn er meer en andere activiteiten voor de kinderen, zoals sport en spel, knutselen, educatie, bingo en nog
veel meer. Een prima besteding voor een van de vakantiedagen! De toegang is gratis, het enige wat je vooraf moet doen is je
kleinkind aan melden via www.eibernestkorfbal.nl
.
Nieuwjaarsreceptie KombiFit
Zoals gebruikelijk zal de werkgroep KombiFit weer een – enigszins late – Nieuwjaarsreceptie organiseren. Deze zal
plaatsvinden op vrijdag 20 januari 2017 vanaf 12.30 uur. Er zal worden gezorgd voor een hapje en een welkomstdrankje .
Ook de traditionele bingo zal niet ontbreken. De receptie zal plaatsvinden in onze grote kantine. Alle KombiFit- leden zijn van
harte welkom.
We zullen van deze bijeenkomst gebruik maken om de aanwezigen op de hoogte te stellen van de huidige situatie rond
KombiFit en hen de gelegenheid geven om vragen te stellen en suggestie te doen.
I.v.m. de inkopen willen wij graag weten wie van plan is na de receptie te komen. Dit kan je aangeven aan de toegangstafel op
vrijdagmorgen of bij Danny of Joost.
Wij hopen op een grote opkomst!
Parkeren bij de sporthal
Zoals we allemaal kunnen zien bereikt de bouw van de nieuwe school , die grenst aan ons parkeerterrein bij de sporthal zijn
voltooiing. Na verwachting zal de school in januari 2017 door de leerlingen betrokken worden. Een flink aantal van deze
leerlingen wordt dagelijks gebracht en gehaald door busjes. Speciaal voor deze busjes wordt een parkeerterreintje aangelegd
naast de school. Dit nieuw parkeerterrein mogen wij overdag niet gebruiken, ook als er plaatsen vrij zijn. Vriendelijk
verzoek om dit dan ook niet te doen, zodat we geen problemen krijgen met onze nieuwe buren! In de weekends en in de
avonduren mogen wij deze nieuwe parkeergelegenheid wel gebruiken.

Naast de aanleg van het nieuw parkeerterrein wordt ook ons eigen parkeerterrein voor de sporthal opnieuw bestraat, inclusief
het bruggetje. Dat betekent dat wij op dinsdag 20 en woensdag 21 december niet op ons parkeerterrein terecht kunnen. De
auto op die dagen graag op de Steenwijklaan of een van de zijstraten parkeren.
Strippenkaart te gebruiken voor alle activiteiten
Lang niet alle mensen die op vrijdagmorgen komen badmintonnen/gymmen/dansen/tafeltennissen weten dat de strippenkaart
ook gebruikt kan worden voor andere KombiFit-activiteiten op andere dagen. Zo kan er (met strippenkaart) op woensdagavond
getennist worden op ons kunstgrasveld. Van 18.00 tot 20-.00 uur. Kosten 1 puntje van de strippenkaart. Op dinsdagochtend is
er gelegenheid om in de sporthal Dynamic Tennis te spelen (vanaf 3 januari van 10.30 u tot 11.30 u).Op zondagochtend is er
ook nog een gevarieerd sportaanbod (waaronder badminton en Dynamic Tennis) van 09.30 u tot 10.30 uur. Ook deze
activiteiten kosten 1 knip van de kaart. Ik raad iedereen aan om een van deze activiteiten ook eens te komen beproeven!

Ooievaarspassen (OVP)
Een aantal van onze KombiFitters maakt gebruik van een OVP. Rond de OVP zijn de laatste weken wat misverstanden. Voor
alle duidelijkheid nog even het volgende. Er zijn houders met van een OVP die maandelijks contributie betalen en OVPhouders die gebruik maken van een strippenkaart.
De eerste groep OVP-houders hoeven maar 1 maal per jaar hun kaart te laten scannen. Dit moest normaal gesproken aan het
begin van het kalenderjaar gebeuren, echter onlangs is e.e.a. aangepast en kan dit reeds na 1 juli, de start van een nieuw
seizoen. Dat betekent dus dat alle passen inmiddels gescand zouden moeten zijn. Door de aanpassing is dit echter nog niet
gebeurd en dient de komende weken de betreffende mensen hun pas weer moeten laten scannen door Danny, Joost of Edu om
aanspraak te kunnen behouden op 50% korting.
De houders van een OVP en een strippenkaart moeten iedere keer als zijn een nieuwe strippenkaart kopen op dat moment ook
hun OVP weer laten scannen om voor 50% korting in aanmerking te komen. Dit komt omdat de strippenkaart niet onder de
normale contributieregeling van de OVP vallen, maar een bijzondere regeling met onze vereniging is.
We hopen hiermee voldoende duidelijkheid geschapen te hebben.
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