
Zou je een keer willen meedoen tijdens een trainingsavond, kom dan  
vrijblijvend langs op ons korfbalveld. Je kunt drie keer gratis meetrainen! 

Onderstaand het schema met de trainingstijden op het veld: 

E: info@kccentrum.nl 

W: www.kccentrum.nl 

Kangoeroe Klup is een leuke club voor 

kinderen vanaf 3 jaar waar je lekker 

kunt sporten met leeftijdsgenootjes. 

Wij doen bij de korfbalvereniging veel spelletjes 

met ballen, pionnen, hoepels en nog veel meer 

spulletjes.  

De leiders, die daarvoor een speciale cursus heb-

ben gevolgd of gaan volgen, bereiden elke week een 

leuke training voor. 

De kangoeroe Klup traint op woensdag-

avond van  18.15—18.45 uur. Je bent van 

harte welkom om 3 keer gratis mee te ko-

men trainen. 

 

We trainen buiten op het korfbalveld: 

Jupiterstraat 1D  

Team Dag en tijdstip Leeftijd Locatie 

Centrum 1 Woensdag 20.00 —21.30 uur Vanaf 18 jaar De Krim 

Centrum Midweek Woensdag 20.00 —21.00 uur Volwassenen De Krim 

Centrum A1 Woensdag 19.00—20.00 uur 14 t/m 17 jaar De Krim 

Centrum C1 Woensdag 19.00—20.00 uur 12-14 jaar De Krim 

Centrum D1 Woensdag 18.30 —19.30 uur 10-12 jaar De Krim 

Centrum D2 Woensdag 17.45 —18.45 uur 10-12 jaar De Krim 

Centrum E1 Maandag  en woensdag 18.30—19.30 uur 8-10 jaar De Krim 

Kangoeroe Klup Woensdag 18.15— 18.45 uur Vanaf 3 jaar De Krim 



Neem ook eens een kijkje op onze 

website: 

www.kccentrum.nl 

Wat is KC Centrum voor een korfbalclub: 

• Sporten in teamverband in gemixte teams 

• Een club waar iedereen zijn of haar hart kan ophalen 

aan de korfbalsport 

• Sportiviteit, fanatisme en enthousiasme 

• Naast trainingen organiseren we tijdens vakanties ac-

tiviteiten voor de leden 

Wat maakt korfbal uniek: 

• Korfballen met jongens en meiden in één team 

• Sporten in teamverband  

• Zaal en veldcompetitie dus het hele jaar sporten! 

• Veelzijdige sport waarin iedereen gelijkwaardig is 

• Betaalbare sport voor iedereen 


