Volleybaltoernooi

Nieuwveense Landen
leer ons
&
elkaar
kennen!

Kind

Volleybaltoernooi
Stichting KindPunt en slagerij Coop Koetsier hebben de handen ineengeslagen en
organiseren een stratenvolleybaltoernooi in de wijk Nieuwveense landen.
Een prachtige gelegenheid om elkaar op een sportieve manier beter te leren kennen.
Rondom de wedstrijden is er ook alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten, uiteraard
met een hapje en een drankje.
Ook aan de kinderen/supporters is gedacht: er zijn springkussens (verschillende
leeftijden) en om 19.00 uur is er een voorstelling met Kikker (geschikt voor kinderen
tot 7 jaar)
Maar het volleyballen blijft natuurlijk het belangrijkst!

Vrijdag 1 juli a.s.
18.30-20.00 uur
grasveld
watertorenpark
Stel dus een team samen met je buren, vrienden of collega's uit de
Nieuwveense Landen! Een team bestaat uit minimaal 6 personen
met deelnemers vanaf 13 jaar (om de verschillen niet al te groot te
maken). Geef je op via de QR code.

De organisatie is in handen van de vakleerkrachten
bewegingsonderwijs van stichting KindPunt.
Voor eventuele vragen: info@kindpunt.nl

Doe
mee !

scan de QR code en
geef je op voor dit
zomerse toernooi!

Aangenaam kennis te maken....
Stichting KindPunt is één van de organisaties in Meppel die onderwijs verzorgen.
Wij organiseren het christelijk onderwijs en opvang op de vijf KindPunt kindcentra
in de verschillende wijken:
KC De Anne Frank en
KC de Akker in de Oosterboer.
KC Het Kompas in de Koedijkslanden
KC de Vissersingel (Talent en Beatrix) in de Haveltermade
KC Stadskwartier in het centrum.

Er wordt al jaren gedacht over en gewerkt aan een kindcentrum in de Nieuwveense Landen.
Augustus 2024 willen Promes en KindPunt samen een Kindcentrum starten in de Nieuwveense
Landen. Onderwijs en Opvang in één gebouw.
En tegelijkertijd zoveel meer. We willen een belangrijke plek voor de wijk zijn:
de vergaderruimte voor de wijkvereniging, een plek voor het consultatiebureau. We willen graag
samenwerken met de (onderwijs)ondersteunende instanties als fysio- en ergotherapie.
En nu dus de rol als organisator van dit eerste volleybaltoernooi.

We hopen een traditie te starten en jullie beter te leren kennen!

1 juli 2022

Het toernooi is 1 juli a.s. en die datum is niet toevallig gekozen.
Dan start óók de periode waarin ouders van kinderen die op
1 november 2022 2, 3 of 4 jaar zijn een onderwijsinitiatief in
de Nieuwveense Landen mogen ondersteunen. Ouders die in
Meppel of een in een straal van 6 km daar om heen wonen,
kunnen deel nemen.
Via de inlog kom je bij de DUOsite waar je met je DigiD kunt inloggen. Voor ieder kind in de
genoemde leeftijd mag je een initiatief ondersteunen. Je geeft hiermee je belangstelling aan
voor een onderwijsvorm in de Nieuwveense Landen (KindPunt Gavelanden of Promes).
Het is géén opgave voor één van de scholen.
Wanneer we voldoende steunbetuigingen hebben, ontvangen wij vanuit het rijk financiële
ondersteuning bij de start van het kindcentrum. Je begrijpt: belangrijk voor ons, de
gemeente Meppel én vooral de leerlingen van dit nieuwe kindcentrum!
Medewerkers van KindPunt zijn aanwezig bij het toernooi voor meer informatie en om je te
helpen bij het indienen van je steunbetuiging.

Help mee en ondersteun één van de initiatieven
in de Nieuwveense Landen!

Augustus 2024 Start
KindPunt Gavelanden!

Doe mee!
En win een BBQ pakket t.w.v.
€ 500,00 te besteden bij
'Lekker van Koetsier'
Voor een feestelijke Buurtbarbecue
bij jou in de Nieuwveense Landen!
Wij vinden bij Lekker van Koetsier dat goed, gezond en lekker eten voor
iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom bieden wij eerlijke en gezonde
producten aan voor een betaalbare prijs. De producten komen veelal van de
boer of de tuinder uit jouw regio. Waarom zouden we alles van ver laten komen,
terwijl we hier zulke prachtige lokale producten binnen handbereik hebben?
Veel producten die van ver moeten komen gaan langs diverse adressen en dat
zie je uiteindelijk terug in de prijs. Doordat wij met lokale boeren en tuinders
werken kunnen we transportkosten beperken en zo een eerlijke prijs behouden.
Ook zijn de producten op het moment van verkoop veel verser. Een winwinsituatie voor jou, de boeren en tuinders en het milieu.
Wij willen het je zo gemakkelijk mogelijk maken. Een feestje organiseren moet
op een leuke en ontspannen manier kunnen. Dat kan bij ons! Je kunt allerlei
verschillende vlees- brood en groentesoorten kiezen en samenstellen. We
denken graag met je mee en doen niets liever dan je leuke en verassende tips
geven! Daarnaast kunnen wij ook zorgen voor: servies, bestek, statafels, tenten
en koelaanhangers.

Havelterweg 3,
7961 BC Ruinerwold
T 0522-239111
De producten kunnen in de winkel worden afgehaald, maar we kunnen het ook
E Koetsier.Ruinerwold@coop.nl
bij je bezorgen. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden!

