
Kaagkids! November 2021    

     

 

Nieuw! De Kaagkids nieuwsbrief 
Zoals u wellicht heeft gemerkt wordt veel informatie via email gecommuniceerd vanuit 
de jeugdcommissie. Wij proberen door middel van deze nieuwsbrief informatie te 
verzamelen om zo op minder frequente, maar net zo efficiënte wijze informatie te 
verstrekken aan onze jeugdleden en hun ouders/verzorgers. 
 
Competitie shirts 
Alle shirts mogen na afloop van de laatste wedstrijd worden ingeleverd (svp gewassen) 
bij Marieke Ooijevaar, Dorpsstraat 38 te Wervershoof. 
 
Grote Clubactie 
Wij willen alle kinderen ontzettend bedanken voor hun fanatieke inzet om samen het 
doel te behalen voor het spekken van de clubkas. Dat is zeker gelukt en daar zijn wij heel 
blij mee! De totale opbrengst is: 

€2.419,20  
 

De prijswinnaars voor de meest verkochte loten zijn: 
1. Josephine Jansen (40 loten) 
2. Mette Schoutsen en Fé Wildöer op een gedeelde tweede plaats (34 loten) 
 
Als dank voor jullie inzet hebben wij zoals beloofd een leuke prijs voor jullie, deze zullen 
jullie spoedig thuis ontvangen! 
 
Kledingplan 
Naast het drukke lesschema is Jesper de Wit druk bezig geweest met het realiseren van 
een kledingplan voor de jeugdleden van TV de Kaag. Vanaf volgend jaar hebben alle 
kinderen een prachtige set ter beschikking voor trainingen en wedstrijden. Wij zijn heel 
blij met het resultaat van de mooie tenues en kunnen niet wachten om jullie hier 
komend jaar in te zien! Verder info volgt, maar zet de pasavond alvast in je agenda! 
  
Pietentennis (rood en oranje) 
Op 28 november organiseren wij pietentennis! Vanaf 10:30 uur tot 12:30 uur staat het 
tennispark in het teken van spelen, tennissen en lekkers! Zijn jullie erbij? Wie weet 
krijgen we deze dag wel speciaal bezoek! Opgeven kan door een mail te sturen naar de 
jeugdcommissie. Bijdrage per kind €5,00 (waar mogelijk gepast bij aanvang betalen). 
Helaas mag er geen publiek komen kijken in verband met de huidige maatregelen! 



 
Afsluiting competitie 
Zondag 31 oktober hebben we samen de najaarscompetitie afgesloten. Er werd bingo 
gespeeld met leuke prijzen, gegeten en getennist onder begeleiding van Jesper. 
Ondanks het tegenvallende weer was het wat ons betreft een geslaagde samenkomst en 
hopen wij dat ook de jeugdleden hebben genoten! 
 

 
 

Even voorstellen! 
In deze terugkerende rubriek zal de voorzitter van de jeugdcommissie 
en tevens bestuurslid van de vereniging het spits afbijten: Andre 
Nieuweboer. Deze sportieve clubman zet zich in voor alles wat op zijn 
pad komt. In het dagelijks leven is hij leidinggevende van de monteurs 
van Conyplex (bouwer van zeiljachten) in Medemblik, maar in het 
weekend is hij regelmatig te vinden bij onze mooie club.  

 
Voor in de agenda 

- 18-11-2021   Pasavond nieuwe kleding jeugd (18:00 tot 20:00) 
- 19-11-2021   Pasavond nieuwe kleding jeugd (18:00 tot 20:00) 
- 28-11-2021   Pietentennis 
- 24-12-2021 t/m 7-1-2022   Kerstvakantie – Geen les 
- 28-08-2022   Ouder- kindtoernooi  
- 03-04-2022   Start voorjaarscompetitie rood en oranje 
- 10-04-2021   Start voorjaarscompetitie groen en junioren 

 
 

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Mail naar: jeugdcommissie@tvdekaag.nl 


