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Jeugdcommissie
KANGOEROES BIJ TOP

Zaterdag 6 juni is het weer trainen voor de kangoeroes. Aanvang : 10:00 uur.

Ken jij een kangoeroe bij jou in de buurt ?? Neem die mee naar de training, elke zaterdag om 10:00 uur.
Je bent al welkom vanaf 3 jaar.
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Hardloopgroep
VIRTUELE PINKSTERLOOP KV TOP OP MAANDAG 1 JUNI

Doe jij ook (weer) mee met de virtuele 2,5 (kids), 5 of 10 km Pinksterloop georganiseerd door de Kombifit
Hardloopgroep van KV TOP?
Je hebt heel deze dag (24 uur) de tijd om aan deze wedstrijd mee te doen. Download de gratis sportapp
Strava op je mobiel en druk op de knop “ik doe mee” bij de activiteit in bijgevoegde link. Sla je loop na
afloop op, zodat wij je tijd kunnen zien.
Super als jij op onze deelnemerslijst komt te staan!
Van 30 deelnemers aan de Oranjemuidenloop naar 40 deelnemers aan de Bevrijdingsloop moesten we
vanwege erg warm weer een stapje terug naar 26 deelnemers op de Hemelvaartsdagloop.
We hopen voor deze 4de en laatste loop weer op een enthousiast deelnemersveld.
Het overall klassement gaat over 3 gelopen loopjes op dezelfde afstand. De Pinksterloop is de toegift om
tegemoet te komen aan degene die een keer gemist heeft of een andere afstand heeft gelopen. Na deze
loop maken we de “the best off 3” eindstand op.
Controleer voordat je gaat lopen of je in de deelnemerslijst staat, zodat wij jouw uitslag kunnen noteren.
Mail ons even als het niet lukt.
Je mag de 2,5 (kids), 5 of 10 km in de buurt van Arnemuiden lopen maar het mag ook daar waar jij het liefst
loopt.
Voor de winnaars is er een leuk prijsje, gesponsord door Bouwgroep Peters B.V. en Jumbo supermarkt van
Overveld Arnemuiden.
https://www.strava.com/clubs/603331/group_events/719993
Alvast een fijn Pinksterweekend toegewenst en veel succes, tot maandag
Mireille en Mirjam
mihuiszoon@zeelandnet.nl
famlkloet@zeelandnet.nl
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Avond4Daagsecommissie
AVOND4DAAGSE ARNEMUIDEN
Avond4daagse Arnemuiden gaat niet door, mogelijkheid tot deelname alternatieve vorm van
Avond4daagse!
KV TOP heeft besloten dat de Avond4daagse in Arnemuiden dit jaar door het coronavirus en
bijbehorende regelgeving helaas niet door kan en mag gaan.
De KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) biedt een alternatieve vorm van de
Avond4daagse genaamd "Avond4daagse Home Edition" aan.
De inschrijving hiervoor en al het overige met betrekking tot deze alternatieve versie van de
Avond4daagse verloopt via de KWBN en start in de week van 25 mei.
Wat is het?
Met de Home Edition biedt de KWBN iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen
Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen
met een vriendje, vriendinnetjes, je sportmaatjes, met je gezin, etc. Je kunt de vier dagen lopen in
de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen
maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven. Je hoeft niet alleen ’s
avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!
Hoe dan?
In de week van 25 mei 2020 start de inschrijving. In verband met de betaling moet een
ouder/verzorger dit doen. Vervolgens vul je de namen van de deelnemers in. Per deelnemer kost
deelname € 5,-. Daarvoor krijg je vier verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt daarbij
kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. En na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je de officiële
Avond4daagse medaille thuis! Easy dus!
Voor meer informatie zie bijgevoegde link.
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
Wij hopen dat veel personen mee gaan doen aan deze sportieve activiteit.
Namens de Avond4daagsecommissie KV TOP Arnemuiden
Martin de Leeuw
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SponsorKliks
SPONSOR GRATIS KV TOP VIA SPONSORKLIKS!

Wilt u producten, artikelen, boodschappen, eten, vakanties, abonnementen via internet kopen, bestellen,
boeken of afsluiten? Doe dit dan bij één van de vele bij SponsorKliks aangesloten bedrijven en sponsor
daarmee gratis KV TOP.
Het kost u niks extra en u ondersteunt daarmee op een makkelijke manier de korfbalvereniging.
Klik op onderstaande link en bestel uw product of artikel.
http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=3240
Een kleine moeite, een groot plezier!
Via deze link https://www.sponsorkliks.com/products/commissions.php?club=3240&cn=nl&ln=nl kunt u de
totale opbrengst voor KV TOP terugzien.
Namens iedereen die KV TOP een warm hart toedraagt “Alvast bedankt!”.
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