VOOR WELKE VERENIGING
GAAT U MUNTEN SPAREN?
BONUSPUNTEN PROGRAMMA-GIDS
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Beste Krimpen aan de Lekkers,
In de afgelopen maanden kwam de vraag steeds vaker naar boven;
‘Hoe kan ik de inwoners van Krimpen aan de Lek nu bedanken voor de
afgelopen 3 jaar trouwe klandizie?’ En die vraag komt uit de grond van
mijn hart; Samen met onze medewerkers ben ik enorm trots op onze
Albert Heijn maar ook enorm blij en dankbaar dat zoveel mensen uit
Krimpen aan de Lek en omgeving ons steunen.
In de afgelopen jaren hebben wij binnen onze Albert Heijn gemerkt
dat Krimpen aan de Lek een hecht dorp is en dat veel mensen trots zijn
op hun mooie dorp. De vele verenigingen binnen Krimpen aan de Lek
geven hier ook blijk van. Ontzettend veel dorpsgenoten zetten zich met
veel energie belangeloos in voor de verschillende lokale verenigingen.
Dat was voor ons de sleutel om Krimpen aan de Lek en onze trouwe
klanten te bedanken. Wanneer wij de verschillende verenigingen binnen
ons dorp financieel een steuntje in de rug geven, bedanken wij daarmee
direct de vele enthousiaste vrijwilligers die ook onze trouwe klanten
zijn. Helaas kunnen wij niet iedere vereniging mee laten doen om een
geldbedrag binnen te halen maar onze wens is dat de ontbrekende
verenigingen een volgende keer wel aan bod komen.

Met onze unieke ‘Sponsor Je Club’ actie bedanken wij
Krimpen aan de Lek!
Hartelijke groet,
Erik Wiersma
Albert Heijn Wiersma

Voor welke vereniging gaat u sparen?
DOE UW AANKOPEN BIJ ALBERT HEIJN WIERSMA
ÉN STEUN UW FAVORIETE VERENIGING!
Tot en met 6 oktober ontvangt u bij iedere besteding van € 10,- een
sponsormunt. Deze kunt u ter plaatse doneren door deze te deponeren
in een van de 10 “verenigings”-buizen die vlakbij de kassa staan. Aan
het eind van de actie zal naar rato van het aantal “gescoorde” muntjes
de € 10.000,- sponsorgeld worden verdeeld.

De verenigingen kunnen bonus-munten scoren, komt u kijken?

De verenigingen komen ook actief in actie tegen elkaar. Met verrassende activiteiten op doordeweekse avonden strijden de deelnemers tegen
elkaar voor extra BONUS-munten. Alles over de verenigingen en hun
onderlinge activiteiten vindt u terug in dit boekje. En aanmoedigen mag.

AGENDA BONUSAVONDEN
Toneelvereniging KDO
18 september - 19:30 uur
Tennisvereniging T.V.K.L
20 september - 19:30 uur
V.V. Dilettant
21 september - 19:30 uur
Badmintonclub BC Shuttlek
23 september - 19:30 uur
Muziekvereniging Crescendo
24 september - 19:30 uur

Stichting KRAK
XX september - 19:30 uur
Biljartvereniging OVA
25 september - 19:30 uur
Gymnastiekvereniging Sparta
27 september - 18:00 uur
Scouting Admiraal de Ruyter
29 september - 19:30 uur
Sportcenter Koguryo
29 september - 12:00 uur

Extra munten scoren via Facebook

Zo worden er speciale muntenacties bekend gemaakt en gedeeld via
de Facebookpagina: AlbertHeijnWiersmaKrimpenaandeLek. Dus Like
de pagina om zo op de hoogte te blijven over waar wanneer u extra
munten kunt scoren.

Extra munten scoren in de supermarkt

Ook krijgt u in de supermarkt bij bepaalde producten extra munten.
Profiteer daarvan, zodat u uw favoriete vereniging extra kunt steunen.

BC Shuttlek

SEPTEMBER

SPELUITLEG “WIE IS HET GROOTSTE
BADMINTONTALENT VAN KRIMPEN AAN DE LEK”

23

bonusavond

Twee teams nemen het tegen elkaar op en moeten de
shuttle van een afstand slaan. Het team waarbij de shuttle het dichtst bij
de marker eindigt wint.
BONUSRONDE: In de bonusronde krijgt ieder team, 1 kans om met
een shuttle een pak melk ‘kapot te slaan’. Dat is niet eenvoudig, maar
wanneer het lukt ziet het er spectaculair uit.

OVER ONS

BC Shuttlek is een badmintonvereniging voor zowel competitiespelers
als recreanten. U kunt recreatief vrijspelen d.m.v. ons ‘afhang systeem’.
Daarnaast kunt u ook in competitieverband badmintonnen,
Wilt u graag vrijblijvend kennismaken met de badmintonsport en
onze vereniging? Kom dan op woensdagavond (vanaf 18 jaar) of
zaterdagochtend (6 tot 18 jaar) langs in sporthal De Walvis in Krimpen
aan de Lek en probeer het zelf. Rackets en shuttles zijn aanwezig.

BC SHUTT LE

BC Shuttlek
Poolcirkel 1
2931 PK Krimpen aan de Lek
 www.shuttlek.nl
 Shuttlek
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Muziekvereniging
Crescendo

SEPTEMBER

24

SPELUITLEG “WIE WORDT DE
bonusavond
NIEUWE MAESTRO VAN KRIMPEN AAN DE LEK”
Graag dagen wij de overige deelnemende verenigingen
uit om de beste dirigent in hen naar boven te laten komen. Na tekst en
uitleg mag iedere verenigingsdirigent het orkest dirigeren dat gevormd
wordt door heel Crescendo.
Degene die het orkest het beste het muziekstuk laat spelen mag zijn/
haar kunsten laten zien tijdens het aanstaande nieuwjaarsconcert.

OVER ONS

Muziek spreekt een taal, gemaakt voor ons allemaal. Het plezier
daarin is begrijpelijk voor iedereen. Crescendo biedt drie fantastische
elementen in haar vereniging: de Drumfanfare, het Symfonische
Blaasorkest en een Jeugd & Opleidingsorkest. Naast de jaarlijkse
Taptoe van de Drumfanfare organiseert het Symfonisch Blaasorkest
iedere vijf jaar een kerstconcert. Dit jaar is het weer zover: The night
before Christmas. U komt toch ook?
Muziekvereniging Crescendo
Frans Halsstraat 2A
2931 CC Krimpen aan de Lek
 www.crescendokrimpen.nl
 Crescendokrimpen
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Toneelvereniging KDO

SEPTEMBER

18

SPELUITLEG “WIE WORDT HET NIEUWE
IMPROVISATIE-TALENT VAN KRIMPEN AAN DE LEK” bonusavond
Toneelvereniging KDO wil graag de andere deelnemers
uitdagen voor een improvisatiespel. De deelnemers krijgen van de
leiding een situatie waarin ze zich moeten inleven. Met behulp van
een aantal korte opdrachten wordt de creativiteit van de deelnemers
beoordeeld worden door een jury die bestaat uit KDO-leden. Grappige
taferelen verzekerd.

OVER ONS

Toneelvereniging KDO bestaat uit 23 enthousiaste dames en heren
en wordt ondersteund door een vast team van decorbouwers. KDO
repeteert iedere dinsdagavond in het Cultuurhuis in Krimpen aan de
Lek. Hier vinden ook de uitvoeringen plaats.
Krijg jij al jaren te horen “dat je iets met je acteertalenten zou moeten
doen” en hebt jij ook die ambitie? Kom dan eens vrijblijvend langs.
Toneelvereniging KDO
Markt 201
2931 EC Krimpen aan de Lek
 www.toneelverenigingkdo.nl
 KunstDoorOefening
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Stichting KRAK

SEPTEMBER

X

SPELUITLEG “WIE WORDT HET SNELSTE
bonusavond
NATUUR-TALENT VAN KRIMPEN AAN DE LEK”
De deelnemers moeten aan de hand van uitwerpselen
(nep), op zoek gaan naar welke dieren ij deze uitwerpselen horen. Is
het juiste dier gevonden dan krijg je woorden om weg te strepen in de
woordzoeker. Als alle woorden gevonden zijn en blijft er een woord
over.
Wie als eerste dit woord heeft gevonden wint.

OVER ONS

Stichting KRAK bestaat uit ongeveer 30 vrijwilligers.
Met elkaar organiseert de stichting allerlei activiteiten voor de jeugd in
Krimpen aan de Lek.
Als je het leuk vindt om iets met of voor de kinderen in Krimpen an
de Lek te doen, dan ben je van harte welkom om ons team te komen
versterken. Je kan bijvoorbeeld ook eens eerst eenmalig meehelpen om
te kijken of het begeleiden van activiteiten je passie is.
Stichting KRAK
 www.stichting-krak.nl
 Stichting-Krak
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Biljartvereniging OVA

SEPTEMBER

25

SPELUITLEG “WIE WORDT HET BILJART-TALENT
bonusavond
VAN KRIMPEN AAN DE LEK”
Bij de gaten op het biljart komt een houten bak met
gaten en punten te staan. Iedere deelnemer stoot de bal vanaf die kant.
Het is de bedoeling dat de bal kaatst via de band aan de overzijde.
Komt de bal op de terugweg in de bak terecht? Dan worden de
behaalde punten genoteerd. Elke deelnemer mag 3 maal stoten,
waarna de punten bij elkaar worden opgeteld.

OVER ONS

Onze vereniging is een sportieve en gezellige biljartclub waar op
verschillende niveaus wordt gespeeld. We zijn aangesloten bij de
KNBB district Midden-Holland. Biljart Vereniging OVA (Onze Vrij
Avond) heeft als thuisbasis café `De Kwayste Niet` in Krimpen aan de
Lek. Stap gerust eens binnen op de dinsdagavond om kennis te maken
met de biljartsport..
Biljartvereniging OVA
Groenland 37A
2931 RA Krimpen aan de Lek
 Onzevrijeavond
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Gymnastiekvereniging
Sparta

SEPTEMBER

27

SPELUITLEG “WIE WORDT DE EVENWICHTSbonusavond
KAMPIOEN VAN KRIMPEN AAN DE LEK”
De deelnemers stappen via een blok op de eerste balk
en lopen naar de midden en maken een rondje. Op de volgende balk
lopen ze naar de midden en zakken ze door een knie. De deelnemer
gaat weer staan en loopt naar het eind van de balk. Hier moet met de
hand tegen de ballon getikt worden die in de lucht hangt. Daarna moet
de deelnemer van de balk afspringen in het aangegeven vak.

OVER ONS

Gymvereniging Sparta is een kleinschalige vereniging. De vereniging
is in 1903 opgericht en heeft als missie het bevorderen van het plezier
in bewegen, het beter worden in bewegen en saamhorigheid door
bewegen. Bij gymvereniging Sparta kan je terecht voor peutergym,
kleutergym, recreantengym voor jongens en meisjes, selectietraining,
jazzlessen en BBB lessen.
Sparta
Rembrandtstraat 16
2931 CZ Krimpen aan de Lek
 www.sparta-krimpen.nl
 Spartakrimpen
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Scouting
Admiraal de Ruyter

SEPTEMBER

29

SPELUITLEG “WIE WORDT DE ROEIKAMPIOEN
bonusavond
VAN KRIMPEN AAN DE LEK”
1.	De teams gaan touwtrekken op het water. Twee boten
zitten aan de achterzijde aan elkaar vast met een touw. Beide
teams gaan hard roeien om het andere team naar achteren te trekken.
2. 	De teams gaan bungeeroeien, de boot zit vast aan de kade met een
bungeekoord. De uitdaging is om zover mogelijk uit de kant te roeien,
voordat de boot teruggetrokken wordt door het koord.

OVER ONS

Wij zijn een Waterscouting groep gevestigd aan de Lek, waar ook
onze boten liggen afgemeerd. De groep bestaat uit ongeveer 110 leden
variërend in de leeftijd van 5 t/m 65 jaar. Bijna iedere zaterdag zijn wij
op het clubhuis te vinden met leuke/spannende activiteiten zoals zeilen,
roeien, koken, vuurtje maken, speurtochten lopen, nachtje slapen in het
clubhuis, knutselen, klussen... eigenlijk te veel om op te noemen.
Scouting Admiraal de Ruyter
Onder de Waal 26a
2931 AS Krimpen aan de Lek
 www.scoutingadr.nl
 ScoutingADR

WIJ S

PAREN
V

OOR

WEEK
E
KAMPND-

Tennisvereniging T.V.K.L

SEPTEMBER

20

SPELUITLEG “WIE WORDT DE TENNISKAMPIOEN
bonusavond
VAN KRIMPEN AAN DE LEK”
Iedere vereniging krijgt 20 tennisballen. Het doel van dit
spel is om zoveel mogelijk ballen in het net aan de overkant te slaan.
Dit vergt opperste concentratie en een goed gevoel voor richting. De
vereniging die de meeste ballen in het net weet te krijgen, mag zich de
winnaar noemen. Deze winnaar krijgt dan de eeuwige roem en munten
die hij kan gebruiken om in de eigen koker te gooien!

OVER ONS

Bij T.V.K.L. kunt u 365 dagen per jaar tennissen, de hele dag door, tot
‘s avondslaat op de mooie kunstgras all-weather banen.
Voor de een is tennis een serieuze sport, maar voor de meeste
leden geldt dat een potje tennis een recreatieve bezigheid is. In
competitieverband of gewoon vrij tennissen en daarna nog wat te
drinken, kijken en te kletsen.
Tennissen is, met enige oefening aan het begin, trouwens goed te leren.
Bij TVKL staat plezier, lol maken en gezelligheid voorop.
Tennisvereniging T.V.K.L
Schepenstraat 7A
2931 GP Krimpen aan de Lek
 www.tvkl.nl
WIJ S

PAREN
V

RENOV OOR
OEFEN AT IE
HOK

V.V. Dilettant

SEPTEMBER

21

SPELUITLEG “WIE WORDT DE PENALTYKAMPIOEN
bonusavond
VAN KRIMPEN AAN DE LEK”
De deelnemende teams gaan penalty’s schieten op het
hoofdveld aan de Tiendweg in Krimpen aan de Lek.
Natuurlijk is hier een spannend wedstrijdelement aan verbonden waar
de 10 teams tegen elkaar strijden om de extra bonus-munten te scoren.

OVER ONS

Voetbalvereniging “Dilettant” is een vereniging die het beoefenen en
het bevorderen van de voetbalsport als belangrijkste doelstelling heeft.
Daarnaast streeft de vereniging een optimale mix na tussen prestatie en
recreatie, waarbij de sportiviteit hoog in het vaandel staat.
Dilettant zet zich naast voetbal in met activiteiten voor alle leden om
zo een duurzame relatie op te bouwen en een thuisgevoel binnen de
vereniging te creëren. Dilettant is meer dan voetbal alleen!
V.V. Dilettant
Tiendweg 10
2931 LC Krimpen aan de Lek
 www.dilettant.nl
 VV-Dilettant
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Sportcenter Koguryo

SEPTEMBER

29

SPELUITLEG “WIE WORDT DE BANKDRUKbonusavond
KAMPIOEN VAN KRIMPEN AAN DE LEK”
We gaan bankdrukken wie in totaal per vereniging het
meeste gewicht drukt verdiend de meeste muntjes. Via een formule
kijken we naar gewicht en leeftijd dus voor iedereen
gelijke kansen.

OVER ONS

Bij Sportcenter Koguryo kunt u onder deskundige en gecertificeerde
leiding uw persoonlijke doel nastreven. Zo is er bijvoorbeeld een
aerobicszaal, Taekwon-do zaal en fitness ruimte verdeeld over 2
verdiepingen. In onze kleedkamers (heren en dames gescheiden) vindt
u een sauna cabine, koude en warme douches en ruime kledinglockers,
waar u allemaal gratis gebruik van kunt maken, evenals ons eigen
parkeerterrein!
Sportcenter Koguryo
Tiendweg 3
2931 LC Krimpen aan de Lek
 www.koguryo.nl
 sportcenterkoguryo
WIJ S

PAR

DEELN EN VOOR
T ERNA AME INT
TOERN IONALE
OOIEN

Dorpsstraat 12
2931 AE Krimpen a/d Lek
www.ozomooi.eu
0180 - 551825
Find us on

Openingstijden
di t/m do: 9.00 - 17.30
vrij: 9.00 - 20.30
zat: 9.00 - 17.00

Steun je eigen club!
Bij elke 10 euro krijg je een muntje!

Accountancy voor particulier, zakelijk e

Accountancy voor

www.kantoorgraafland.nl
Accountancy voor particulier, zakelijk

Accountancy voor particulier,Accountancy
zakelijk en non-profit
voor particulier, zakelij

www.kantoorgraa

www.kantoorgraafland.nl
www.kantoorgraafland.nl www.kantoorgraafland.nl

Bij ons kunt u nu ook sparen voor
uw favoriete sportclub!
Bij iedere besteding vanaf €20,- Euro krijgt u 1 muntje
die u bij de Albert-Heijn in kunt leveren voor uw sportclub.
De Markt 315 - Krimpen aan de Lek
T. 0180 - 512 121

Steun je eigen club!
Bij elke 10 euro krijg je een muntje!

Verras iemand met een mooi boeket van “Bij Aafke” en steun
daarbij gelijk je eigen club! Bij elke 10 euro een muntje!

