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Korfbal 

Update Jeugd TC 

In de voorjaarsvakantie wordt er door alle teams gewoon getraind conform het zaal trainingsschema. Mochten er 
teams zijn die toch niet gaan trainen, geef dit door aan/via de coördinator, zodat wij tijdig Beheer kunnen 
informeren. 

Voor de wedstrijd teams (A1, A2,B1,C1,C2 en D1) geldt dat alle wedstrijden van de zaalcompetitie gespeeld 
moeten worden i.v.m. de PD-regeling (Promotie Degradatie). Een wedstrijd welke i.v.m. corona niet door kan gaan 

zal z.s.m. opnieuw vastgesteld worden. Hiervoor maken we bij thuiswedstrijden ook gebruik van De Aanloop. 

Voor de breedte teams (alle overige jeugdteams) geldt bovenstaande niet. We hebben als JTC besloten dat we dit 
zaalseizoen geen kampioensmedailles zullen gaan uitreiken. Indien een team bovenaan eindigt, zullen we daar 

zeker aandacht aan besteden. Maar door het uitvallen van wedstrijden welke niet worden ingehaald zit er soms 

een groot verschil in gespeelde wedstrijden bij de teams in de poule. Om teleurstellingen te voorkomen voor het 
niet ontvangen van een medaille hierbij alvast deze mededeling. 

Voor het komende veldseizoen, de voorjaarscompetitie,  zijn we oefenwedstrijden aan het plannen in de 
weekenden van 9 en 16 april. Door het verschuiven van de zaal competitie hier nog eea onder voorbehoud. We 
zullen in de komende weken de planning hiervan communiceren. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, horen we dat natuurlijk graag. Contact de coördinator van je team of mail 
ons. 

Jeugdtc@kvwageningen.nl 

Uitslagen vorige week – 19 & 20 februari 

 

Programma deze week – 26 & 27 februari  

 

Scheidsrechters ontvangen zaterdag 26 februari 

Niet van toepassing 

Unitas/Perspectief 2 Wageningen 2 23 25 Wageningen A5 Noviomagum A2 10 14 Woudenberg D2 Wageningen D2 12 3

Wageningen 4 Antilopen/Lancyr Deelen 3 9 14 Apeldoorn B1 Wageningen B1 10 24 Wageningen D3 Reehorst '45 D2 9 5

Wageningen 5 Telstar/Schoonderbeek 3 21 16 Wageningen B2 Rivalen B1 13 7 Wageningen E2 Animo E2 7 9

Wageningen 7 DVO/Accountor 6 12 13 Zetten B1 Wageningen B3 13 9 SKF E2 Wageningen E5 10 2

Wageningen 8 Noviomagum 5 14 13 Vriendenschaar (H) C1 Wageningen C1 6 13 Keizer Karel/Novio E2 Wageningen E6 11 3

Wesstar MW1 Wageningen MW1 10 8 Wageningen C2 ODIK C1 7 10 Arena E1 Wageningen E8 1 1

Wageningen MW2 SKF MW1 9 8 SKF C3 Wageningen C3 3 5 SKF F2 Wageningen F3 12 9

DSC A1 Wageningen A1 15 12 Wageningen C5 DWS C1 5 6 Animo F2 Wageningen F4 6 4

Wageningen A4 Noviomagum A1 4 10 De Meeuwen D1 Wageningen D1 9 9 SKF F3 Wageningen F5 12 5

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter Vertr/Aanw

zat 26-2 19:00 SDO/Fiable 4 Wageningen 5 De Schulenburch-KAMERIK C (Cees) van Uden 0:00

don 24-2 20:00 Synergo 2 Wageningen 6 De Loevenhout-UTRECHT R M Zaal 0:00

zat 26-2 20:10 Wageningen 8 Woudenberg 3 Het Binnenveld Vree-van Straten, J (Joop) 0:00

zat 26-2 18:55 Wageningen A3 OVVO A2 Het Binnenveld 0:00

zat 26-2 20:10 SKF A3 Wageningen A4 SKF-hal-VEENENDAAL 0:00

din 22-2 18:15 Wageningen B1 DVO/Accountor B2 Het Binnenveld Veldhuizen, B. (Bert) van 0:00

zat 26-2 16:45 Wageningen B2 Wesstar B1 Het Binnenveld Los, I. (Isa) 0:00

zat 26-2 17:50 Wageningen B3 Noviomagum B1 Het Binnenveld Dekens, K (Klae) 0:00

zat 26-2 15:40 Wageningen C3 Antilopen/Lancyr Deelen C2 Het Binnenveld Brenk, J.J. (Jiske) van 0:00

zat 26-2 14:30 Wageningen C4 DKOD C3 Het Binnenveld Hoef, N.J. (Danieke) van de 0:00

zat 26-2 13:15 Wageningen C5 SKF C5 Het Binnenveld Brink, L (Lisanne) van den 0:00

zat 26-2 11:00 Wageningen D1 Devinco D1 De Aanloop S. (Sjaak) van der Lee 0:00

zat 26-2 12:10 Wageningen D2 Midlandia D1 Het Binnenveld Bergen, ILA (Isa) van 0:00

zat 26-2 11:05 Wageningen D5 Woudenberg D4 Het Binnenveld Dee, M. (Mila) van 0:00

zat 26-2 10:05 Wageningen F1 Reehorst '45 F1 Het Binnenveld Stroband, Y. (Yuna) 0:00

zat 26-2 09:00 Wageningen F4 DVO/Accountor F3 Het Binnenveld Schrader, A.E. (Sophie) 0:00

zat 26-2 10:05 Wageningen F5 EKCA/CIBOD F2 Het Binnenveld Nes, N.L. van 0:00
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Programma volgende week – 5 & 6 maart 

 

Actuele programma 

Actuele programma vind je in Sportlink, en ook op onze website (uit Sportlink): 
• programma thuis & uit: https://www.kvwageningen.nl/programma  

• programma thuis https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld  

Wedstrijdverslagen 

Geen wedstrijd voor Wageningen 1, Wageningen 2 blijft ongeslagen 

Zaterdag helaas geen wedstrijd voor KV Wageningen 1. In verband met 
coronaperikelen kon de wedstrijd bij Unitas in Harderwijk niet doorgaan. De reserves 
ontmoetten elkaar wel en trainer/coach Johan van Haut kon gelukkig wel met zijn 

basisspelers aantreden. 
Ondanks de aanmoedigingen van de vele thuissupporters liet KV Wageningen zich 
hierdoor niet beïnvloeden en na zo'n acht minuten spelen stond het al 0-5 voor de 
blauwwitten. Unitas liet het er uiteraard niet bij zitten en zij konden tot twee 

doelpunten terugkomen. Toch hield Wageningen voortdurend het initiatief waardoor 
zij met 10-12 de rust ingingen. 

De tweede helft begon aan Wageningen zijde wat onrustig, waardoor Unitas zelfs 
gelijk kon komen(12-12). Had Unitas wellicht hoop geput uit deze inhaalslag, daar 
dacht Wageningen anders over en zij liepen weer uit naar 12-16. Unitas leek kost wat het koste te willen winnen 
en zette twee dames en twee heren in uit basis 1. Wageningen liet zich echter hierdoor niet van de wijs brengen 
en kon met een verdiende 23-25 zege richting Wageningen mede door het uitstekende rebounden van zowel Stijn 

Aarts en Joost van Milligen die zo de aanvallers goed in stelling konden brengen. Danieke van de Hoef was deze 
middag met 9 treffers de topscorer. 

Overige doelpunten: Joost van Milligen 4, Deen de Jong 3x, Isa van Bergen, Stijn Aarts, Ernstjan de Vries 2x, Rik 
Brouwer, Kim Janssen en Lisanne van den Brink 1x 

De wedstrijd van KV Wageningen 1 wordt donderdag 3 maart ingehaald aanvang 20.15 uur 

Livestream terugkijken: Unitas 2 - Wageningen 2 

Foto's: fotograaf Winanda van Zwamen van korfbalfoto.nl 

Corona communicatie 

Corona informatie op onze website 

• Corona update: De zaalcompetitie weer van start (zie ook hieronder bij Algemene informatie)  
• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 

Algemene informatie 

Post Service verlengt hoofdsponsorschap met 3 jaar 

We zijn zeer verheugd te mogen mededelen dat Post Service doorgaat als 
hoofdsponsor van KV Wageningen. Ook de komende 3 korfbalseizoenen zal Post 

Service als hoofdsponsor verbonden zijn aan KV Wageningen. Hiermee blijft 
Post Service onze vereniging steunen om ook de komende jaren invulling te 
blijven geven aan de topsportambities om bij de top van korfballend Nederland 
te horen. 

 

Dat Aanv Thuis Uit Locatie Scheidsrechter

don 3-3 20:15 Unitas/Perspectief 1 Wageningen 1 De Sypel-HARDERWIJK J W F Keizer, A. Klingenberg

zat 5-3 18:45 Wageningen A3 Huizen A1 Het Binnenveld

zat 5-3 17:30 Wageningen B3 Tiel '72 B3 Het Binnenveld

zat 5-3 16:15 Wageningen C4 Reehorst '45 C2 Het Binnenveld Bouman, S. (Sem)

zat 5-3 11:00 DVO/Accountor C5 Wageningen C5 DVO-hal-BENNEKOM Beek, A (Agnes) van

zat 5-3 15:00 Wageningen D2 Synergo D1 Het Binnenveld

zat 5-3 13:45 Wageningen D4 EKCA/CIBOD D1 Het Binnenveld

zat 5-3 12:30 Wageningen D5 Oost-Arnhem D1 Het Binnenveld Bergen, ILA (Isa) van

zat 5-3 11:15 Wageningen D6 DOT (O) D2 Het Binnenveld Janssen, K (Kim)

zat 5-3 09:00 Wageningen E4 MIA E5 Het Binnenveld IJzelendoorn, S. (Sanne)

zat 5-3 10:05 Wageningen E6 DVO/Accountor E4 Het Binnenveld Rooijen, N. (Nienke) van

zat 5-3 10:05 Wageningen F2 Reehorst '45 F2 Het Binnenveld Brakel, M. (Maartje) van

zat 5-3 10:05 Wageningen F4 SKF F3 Het Binnenveld Langstraat, I.J. (Imke)

https://www.kvwageningen.nl/programma
https://www.kvwageningen.nl/programma-het-binnenveld
https://youtu.be/A4yjP4PvIvQ
https://www.oypo.nl/nl/27b619b0b8c7c1ae
https://www.kvwageningen.nl/corona_update
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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Update corona maatregelen – per 18 februari & per 25 februari 

Dit bericht wil ik graag beginnen met een groot DANK JE WEL. 
Aan iedereen die zich de afgelopen twee jaar aan de maatregelen heeft gehouden. 
Aan al onze vrijwilligers die alle aanpassingen steeds maar weer in zeer korte tijd moesten vertalen naar de 

praktijk. 
Aan al onze vrijwilligers die zich hebben ingezet (ook deze laatste week nog) met scannen. 
Aan al onze trainers/ coaches die van alles verzonnen om, wanneer het kon, toch te kunnen trainen. 
Aan al onze vrijwilligers die de horeca draaiende hielden wanneer het kon. 
Aan al onze vrijwilligers die ‘gewoon’ zijn doorgegaan met de ontwikkelingen van onze club. 

Lees hieronder de nog geldende maatregelen voor deze laatste week. 

Per vrijdag 18 februari is ons clubhuis weer volledig open. 
Het coronatoegangsbewijs (CTB) blijft tot 25 februari gelden vanaf 18 jaar* 
Eenmaal binnen is een bezoekersnorm, een vaste zitplaats, het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter 

afstandsregel niet meer verplicht. 

Vanaf zaterdag 25 februari komt ook de CTB-plicht te vervallen en zijn er geen extra maatregelen** meer :) 

Het blijft belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarnaast moet 
worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden 

positief op het coronavirus is getest. 

* Voor iedereen (sporters en publiek) van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Dit in 
combinatie met ID-kaart. Let op: Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (bijv. trainers, coaches (uit en 

thuis), scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers) zijn van deze verplichting uitgezonderd. 
Echter, vanuit praktische overwegingen kiezen wij ervoor gewoon iedereen van 18 jaar en ouder te scannen, te 
legitimeren en te voorzien van een polsbandje. Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en geen CTB kunnen 
tonen, krijgen gewoon toegang. Zij blijven dan wel beperkt tot het uitvoeren van hun functie. 

** Wanneer er binnen meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, moet iedereen 
een negatieve testuitslag laten zien. Mocht deze situatie zich voordoen zullen we hier tijdig over informeren. 

Handige links rond corona met meer achtergrond info: 
- NOC*NSF - Protocol verantwoord sporten 
- KNKV - FAQ Corona 

Kantinediensten zaterdag 26 februari 

Zaterdag 26 februari  
geen rooster ontvangen 

Meer info over kantinediensten, bij bardienst@kvwageningen.nl (Anita Hendriks)  

Ledenwerving, korfbalpromotie 

Nieuwe Zappsport The Battle met korfbal 

Afgelopen zaterdag was de uitzending van de nieuwste korfbal aflevering van Zappsport The Battle. Dit keer 
opgenomen in Bennekom bij DVO met 2 (jeugd)internationals van DVO. Je kunt deze nieuwe aflevering hier 
bekijken.  
Twee jaar geleden maakte Zappsort The Battle opnames in Het Binnenveld, met kinderen van de Johan Frisoschool 

en Iris en Matté van KV Wageningen (toen nog wel). Die uitzending kun je ook nog steeds bekijken via Youtube.  

Korfbalgymlessen, we gaan van start! 

Morgen, dinsdag 22 februari gaan we de eerste korfbalgymlessen van 2022 geven. Ook voor de week na de 
vakantie liggen er al 2 dagdelen vast. Dan gaan we aan de slag op de Nijenoord. Morgen is het de beurt aan de 

Johan Frisoschool, het deel dat in de Aanloop gymt.  

Inmiddels hebben heel wat potentiële trainers een appje ontvangen om zo de beschikbaarheid in beeld te krijgen. 
Er staan nog meer mensen op de lijst om benaderd te worden. En de oproep van vorige week heeft ook tot een 
spontane aanmelding geleid. Dat is super.  

Heb jij overdag tijd omdat je studeert, parttime werkt, niet (meer) werkt enz., en lijkt het je leuk om mee te 
draaien in de groep van mensen die deze lessen geeft, meld je dan aan bij Alien. We streven ernaar dat er altijd 3 
mensen zijn die samen de les geven. Heb je geen idee hoe het werkt, en wil je eerst meer informatie voor je 
toezegt, neem ook dan contact op met Alien.  

We zoeken niet alleen hulp voor het gymmen van de lessen, maar ook hulp bij het brengen en halen van te 
gebruiken materialen. Dat kunnen alleen ballen zijn, maar soms nemen we ook palen, manden en platen mee. Ook 

hiervoor kun je je aanmelden bij Alien.  

Contactgegevens Alien Jalvingh m.b.t. korfbalgymlessen: korfballen@kvwageningen.nl of bellen/appen met 
0644348874.  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knkv.nl/faqcorona/
mailto:bardienst@kvwageningen.nl
https://www.zapp.nl/programmas/zappsport/gemist/AT_300003919
https://www.zapp.nl/programmas/zappsport/gemist/AT_300003919
https://www.youtube.com/watch?v=rwG2PUKMoHI
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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Schiet-maar-raak trainingen: er is een schema 

In het voorjaar van 2021 was alles anders. Geen competitie, we trainden elke zaterdag buiten met de jeugd, en 
vanaf begin maart waren er ook elke zaterdag schiet-maar-raak trainingen.  

Dit keer gaan we de schiet-maar-raak trainingen weer doen op trainingsavonden. Het schema ziet er voor de 

komende tijd zo uit: 
- Woensdag 9, 16, 23 en 30 maart, 18:00-19:00 uur, hal van het Binnenveld 
- Vrijdag 18 maart en vrijdag 1 april, 17:30-18:30 uur, hal van het Binnenveld 

De kinderen die korfbalgymlessen krijgen, ontvangen een uitnodiging voor de schiet-maar-raak trainingen. We 
zullen ze ook gaan promoten via social media, scholen, krant etc. De trainingen zijn namelijk ook voor andere 
kinderen bedoeld, voor iedereen die wil kennismaken met korfbal.  

Kinderen kunnen net zo vaak meedoen als ze willen. Van te voren aanmelden is verplicht. En aanmelden kan tot 

kort van tevoren. Aanmelden kan bij korfballen@kvwageningen.nl of bellen/appen met 0644348874 (Alien)  

Acties 

Lopende acties:  

- Verkoop armbandjes Lynn en Faye voor goede doel (Prinses Maxima Centrum) nu in ons clubhuis 

Activiteiten 

Jongste kamp wordt een lang weekend 

De afgelopen twee jaar waren bijzondere jaren waar iedereen zijn eigen verhaal bij heeft. Ook de traditionele 
kampen van KV Wageningen hebben hiervan de gevolgen gekend.  

In de zomer van 2020 hebben we ervoor gekozen om de overnachtingen over te slaan en hebben we er een 
‘kampdag’ van gemaakt. Een jaar later was er nog steeds veel twijfel of het de juiste keuze zou zijn om het door 

te laten gaan. We hebben daarom voor een middenweg gekozen door er een kampweekend van te maken op onze 
eigen locatie.  

Komend jaar ziet het er eindelijk allemaal weer wat gunstiger uit, waardoor de mogelijkheid er weer is om terug te 
gaan naar het oude. De afgelopen jaren hebben we alleen gemerkt dat de kampweek voor de wat kleinere 
kinderen (en ouders) net even te lang is. We merkten dat de drempel ook steeds hoger werd om je kind een week 

lang mee te laten gaan op kamp.  

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het altijd een fantastische week is geweest en als het kind was het een 
absoluut hoogtepunt van het jaar. We merken ook dat de tijd verandert en natuurlijk willen we vooral dat er 
zoveel mogelijk jeugd meegaat. Daarom hebben we n.a.v. een eerder ingevulde enquête door ouders en samen 

met de leiding besloten om de kampweek aan te passen naar een kampweekend.  

Dit geldt overigens alleen voor het jongste kamp. Bij het oudste kamp blijft de kampweek zoals die voorheen was. 

Datum zomerkampen: 
Jongste kamp  Vrijdag 8 t/m maandag 11 juli 2022 
Oudste kamp  Zaterdag 9 t/m vrijdag 15 juli 2022 

Daarnaast heeft Rinske van Haarlem aangegeven te stoppen als hoofdleiding van het jongste kamp. 

Wij willen Rinske ontzettend bedanken voor de afgelopen jaren dat zij haar vrije tijd heeft willen besteden aan de 
toch wel drukke taak die je hebt als hoofdleiding! 

Inmiddels zijn we druk bezig om dit verder in te vullen en heeft er ook al een overdracht plaatsgevonden. 

Daarvoor lees je hier verderop meer. Voor inhoudelijke vragen over het kamp kan er altijd contact opgenomen 
worden via jongstekamp@kvwageningen.nl. 

Namens het bestuur 
Martijn van Laar, bestuurslid jeugdzaken 

Jongste Kamp 2022 

Het is vrijdagmiddag 8 juli, het schooljaar is voorbij. Wat is er nou leuker dan de vakantie te beginnen met 

korfbalkamp? Samen met je korfbalvriendjes en -vriendinnetjes en de kampleiding gaan we er weer een feestje 
van maken het weekend van vrijdag 8 juli t/m maandag 11 juli. Zet deze data vast in de agenda, verdere 
informatie volgt... 

Mijn naam is Ruben Oudenes, 25 jaar, dit wordt mijn 3e jaar mee met Jongste Kamp. Ik speel zelf in Wageningen 
3 en ik train de B2. Ik neem dit jaar samen met Deen het stokje 'hoofdleiding' over van Rinske. Ik heb super veel 

zin in een weekend vol spelletjes, sport, muziek en gezelligheid!  

Mijn naam is Deen de Jong, 18 jaar. Dit wordt voor mij het 2de jaar Jongste Kamp. Zelf ben ik alle jaren toen het 
kon met de kampen mee geweest en heb het dan ook erg naar mijn zin gehad. Ik zal dit jaar Ruben gaan helpen 
met de rol van hoofdleiding. Ik speel zelf in Wageningen 2 en coach de E2. Ik kijk er weer erg naar uit om er een 

leuk en gezellig weekend van te maken!   

Jongste Kamp is voor alle kinderen die dit seizoen in een F-, E- of D-team spelen.  

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/steun-lynn-en-faye-bij-hun-actie-voor-het-prinses-maxima-centrum
mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
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Het aanmelden voor Jongste Kamp 2022 kan binnenkort door een kaartje te kopen in de Webshop van KV 
Wageningen (www.kvwageningenshop.nl). Voor vragen over het jongste kamp kan er contact opgenomen worden 
via jongstekamp@kvwageningen.nl. 

Ruben & Deen 

Foto’s van de week 

Heb je leuke korfbalfoto’s die je graag terug wilt zien in de weekbrief zet deze dan niet alleen op twitter, facebook 
of instagram, maar mail deze ook naar weekbrief@kvwageningen.nl of app ze naar Alien (0644348874) 

Meer foto’s op onze Instagram: https://www.instagram.com/kvwageningen_official/ 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Maa 21 feb 19:30 uur Klaverjassen & jokeren (meer info via: 
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022) 

Zat 5 maa 9:30-14:00 Kledingmarkt, meer info via: https://www.kvwageningen.nl/kledingbank  

Alle activiteiten zijn op Sportcomplex Het Binnenveld; is de activiteit elders, dan staat dit vermeld.  
Voor activiteiten nog verder in de toekomst kijk je op http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/  

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

Instagram KV 
Wageningen 

Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 
 

 

Contactinformatie algemeen 

Voorzitter: Wendy van Roest - van Aken Tel. 06-20386124 voorzitter@kvwageningen.nl 

Secretaris: Sanna Evers - ter Steeg Tel. 06-31778696 secretaris@kvwageningen.nl 
Postadres: Postbus 419, 6700 AK Wageningen 
Website: www.kvwageningen.nl 

Ledenadministratie: 
Ledenadministratie: Robert Swaans  Tel. 06-83638407 ledenadministratie@kvwageningen.nl 
Geef mutaties in adres, telefoonnummer of e-mailadres door aan: ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Wedstrijdgerelateerde adressen: 

- Wedstrijdsecretariaat: Lammert Bastiaans Tel. 06-22576970    wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl 
- Scheidsrechter-intern: Anne & Maaike Rou Tel. 06-23558704 scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 
- Arbitragecommissie: Hans de Jong   Tel. 06-39132181 arbitrage@kvwageningen.nl  

Veldlocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833 

Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833  

- Sporthal De Aanloop, Hooilandplein 1 , 6708 RT Wageningen 

Beheer & reserveringen: 
- Beheer en reserveringen kantine via kantine@kvwageningen.nl  
- Reserveringen sportaccommodatie (zowel zaal als veld) via binnenveld@kvwageningen.nl  

Gratis inloopspreekuur Fysiotherapie Vis 

Maandag 19:00-19:45 uur, door fysiotherapeute Maxime Schoorl, in de praktijk van Fysiotherapie Vis, Plantsoen 
57C, van te voren aanmelden is verplicht: maxime@fysiotherapie-vis.nl (klik op deze link voor meer info) 

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

Heb je informatie voor de weekbrief geef dit dan uiterlijk maandag voor 19.00 uur door per e-mail naar 
weekbrief@kvwageningen.nl. Stuur je het later op maandag in, dan kunnen we het vaak ook nog wel plaatsen, 
maar geen garantie.  

http://www.kvwageningenshop.nl/
mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/kaartavonden-seizoen-2021-2022
https://www.kvwageningen.nl/kledingbank
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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