
Toon uw 
supportershart!
U kunt Wilskracht fi nancieel 

steunen door mee te spelen 

in de Sponsor Bingo Loterij. 

Een lot kost slechts € 8,50 en 

daarvan gaat de helft direct naar 

onze vereniging.

U steunt met uw deelname niet 

alleen Wilskracht, maar u maakt 

ook kans op alle prachtige 

prijzen van de Sponsor Bingo 

Loterij, zoals de wekelijkse 

hoofdprijs van € 100.000,- en 

vele andere fantastische prijzen.

Loten omzetten

Speelt u al mee in de Sponsor 

Bingo Loterij en wilt u met die 

loten liever Wilskracht steunen? 

Vul dan het online formulier 

‘Omzetten loten’ in of bel met de 

Sponsorlijn: 020-6776880 (op 

werkdagen van 09.00 tot 12.00 

uur). Van ieder lot gaat dan 

voortaan €4,25 rechtstreeks 

naar Wilskracht, iedere maand 

weer!

november 2012

WilskrachtNieuws

Kalender

www.wilskrachtalphen.nl

Vind ons op facebook:
www.facebook.com/RKSVWilskracht

• 28 november 

 Sinterklaas komt op bezoek!

• 14 december 

 Kerstdemonstratie

• 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013 

 Kerstvakantie: geen lessen

Nieuw bij Wilskracht: jongens turnen!
Wilskracht is 7 november gestart met turnen voor jongens.
De les wordt gegeven op woensmiddag in sportzaal De 
Oude Wereld 
in Kerk en Zanen (ingang aan de kant van de Vuurlaan) 
van 16.45 tot 17.45 uur.

Tijdens de les oefenen we veel verschillende onderdelen. Natuurlijk leer je 

de handstand en de koprol, daarnaast gaan we met de ringen aan de slag. 

De rekstok laten we ook niet achterwege. Verder doen we ook nog verschillende 

sprongen met de trampoline en oefeningen op de brug gelijk.

Het is een recreatieve les bedoeld voor jongens vanaf 6 jaar. 

Wil je ook van die stoere jongensdingen leren net als Epke?! 

Kom dan een langs voor een gratis proefl es!

Wilskracht fi etst € 340,- bij elkaar
Wilskracht deed op zondag 23 september mee met de fi etstocht van de Rabobank. Met 40 man fi etsten we 
een mooi geldbedrag voor de vereniging bij elkaar. Onder de fi etsers waren veel leden. De jongste, Meike, 
zat bij haar moeder achterop. De 6-jarige Robin fi etste zelf de 20 kilometer en ook de oudere meiden van de 
recreatie-, en selectie turnen en Ritmische gymnastiek fi etsten mee. Gelukkig was het mooi weer, dat rijdt 
een stuk lekkerder. Daarnaast fi etsten ook leiding, bestuurs leden, vaders, moeders en oma’s mee. 

Eén groep ging van start bij de Rabobank bij de Flemingweg en zou de andere groep ophalen bij de Herenhof. 

Dit liep even iets anders omdat de route op het laatste moment gewijzigd werd waardoor beide groepen apart reden.

Gelukkig was het mooi weer, dat rijd altijd plezieriger dan regen en wind. Onderweg moesten er vier stempels verzameld 

worden. Dat was natuurlijk geen probleem. Zo’n sportieve club scheurt met hun mensen door de straten van Alphen 

a/d Rijn, Koudekerk en Hazerswoude. Bij de stempelposten was er altijd wel wat te snoepen en dan weer snel verder. 

Aan het eind was er zelfs ijs voor iedereen die mee fi etste voor Wilskracht.

Volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar, dus iedereen die nog niet meegefi etst heeft, volgend jaar rondom deze tijd is 

het weer. Je steunt er de vereniging mee, dus kom op pak je fi ets uit de schuur en geef je op! Iedereen bedankt voor het 

meefi etsen. 



www.wilskrachtalphen.nl

Nieuwe pakjes voor de Turn-groepen!
Er wordt achter de schermen al een tijdje gewerkt aan een nieuwe outfi t voor 

onze turngroepen. De introductie komt in beeld. Een aantal weken geleden 

konden de turnmeiden de nieuwe pakjes passen. Ze zijn nu besteld en als alles 

goed gaat springt de dinsdagavondgroep hun eerste wedstrijd van dit seizoen 

in onze nieuwe tenues!

Deze groep is voor kinderen van 12 jaar en ouder en traint op dinsdagavond

van 18.30 - 19.30 uur in De Oude Wereld onder leiding van Astrid.

Nieuwe les Ritmische
Gymnastiek is gestart!
In ons streven om sporten en bewegen dichter 
bij de mensen te brengen start er een nieuwe 
lesgroep Ritmische Gymnastiek in de wijk 
Berendrecht. Deze les op recreatief niveau is 
bedoeld voor meisjes vanaf 5 jaar, die graag 
bewegen op muziek. 

Onder leiding van Layal en Suzanne wordt er op een 

ontspannen manier geoefend met 5 verschillende 

materialen: een bal, een hoepel, een touw, 

2 knotsen of een lint. De kinderen leren oefeningen op 

muziek waarbij deze materialen gebruikt worden.

De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen, van 

10.30 tot 11.30 uur, in de gymzaal van basisschool 

De Rank, aan het Lauraplein. 

Voor ieder nieuw lid geldt dat de eerste 2 lessen gratis 

zijn, en natuurlijk mag je een vriendinnetje meenemen!

Open les Ritmische Gymnastiek

Tien oktober werd er door Tessa en Michelle een 
open les Ritmische Gymnastiek gegeven. Het was 
heel gezellig met alle kinderen en ouders.

De ouders moesten natuurlijk ook eventjes meedoen. 

Best moeilijk hoor, allemaal tegelijk met de hoepel 

gooien. Wat vonden de kinderen het leuk!

Hallo lieve kinderen 
van Wilskracht.

Als ik deze brief schrijf zit ik 
achter mijn bureau in Spanje.  
Ik zag in mijn grote boek dat 

er veel  nieuwe kinderen bij 
Wilskracht zijn komen turnen 

en ritmisch gymmen. 

Mijn pieten en ik kunnen niet 
wachten om jullie weer te zien!

Ook willen de pieten graag 
weer eens op een balk lopen, 

springen op een trampoline of 
zwaaien en draaien met linten 

en hoepels. 
Ik denk dat jullie dit vast veel 
beter kunnen dan de pieten, 

maar dat zal ik maar niet 
tegen ze zeggen.

Op woensdag 28 november 
kom ik samen met mijn pieten 
naar de gymzaal, aan de Oude 

Wereld. Hoe laat ik er ben 
horen jullie nog van jullie juf 

of meester.

Ik ga nu stoppen, want ik moet 
mijn ko� er gaan inpakken voor 
de reis. Ik hoop dit jaar zonder 

spannende avonturen in 
Nederland aan te komen.

Allemaal tot 28 november!

Groetjes Sinterklaas.

Jaarmarkt 2012
Eindelijk was het 19 september, wie had zich niet verheugd op een dagje vermaak? 
Jaarmarkt, kermis en lekker vrij. Maar dan die regen en nog eens regen, het was een 
beetje nat. Zullen we wel of zullen we niet?  Ja, we gaan!

Ook dit jaar had Wilskracht een kraampje op het sportplein. Enkele vroege vogels waren al 

vroeg in de weer om het kraampje te versieren. Met folders, attributen en muziek en een dosis 

enthousiasme kwamen we een heel eind. Naast de demo’s Ritmisch Gymnastiek hebben ook de 

turnsters hun kunnen gepresenteerd.

Juf Bianca,  Astrid en Anneke hadden hun meiden 

gemobiliseerd om een paar demo’s te komen geven. 

Tussen de buien door werden de nodige radslagen en 

salto’s getoond. Ook kinderen uit het publiek mochten 

meedoen. Hoewel dit toch aarzelend gedaan werd, 

kwamen de kinderen toch. Ook de jongens zetten hun 

beste beentje voor. 

De open lessen werden als erg leuk ervaren. Er was 

veel belangstelling voor de nieuwe jongensgroep die 

binnenkort van start gaat. Ouders en kinderen  hebben 

fl ink geholpen met het uitdelen van folders met meer 

informatie over onze lessen.

Ondanks het weer, was het een gezellige dag. 

Bedankt vooe jullie inzet!


