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VOORWOORD 

  
Zo het jaar loopt weer ten einde en het laatste clubblad van 2016 moet 
verschijnen en dan moet er weer een “voorwoord” worden geschreven 

en kruip je achter de PC. 
 

Wat ons opvalt is dat er veel wijzigingen hebben plaats gevonden op de 
lessen omdat leiding, door bv. andere werkzaamheden of gezondheid 
problemen moest stoppen. Dat is voor zowel leiding als turnsters niet 

leuk maar ook voor het bestuur is dat een zorg. Want zoek maar eens 
nieuwe leiding!!! 
Voor veel uren is dat op dit moment gelukt maar nog niet voor alle!!  

Wij zoeken dus verder. 
 
Dan zijn de voorbereidingen alweer in volle gang voor de komende  

vrijwilligersavond en de Algemene Ledenvergadering wat de nodige  
inspanningen kost. 
 

Maar ook staat het jaar 2017 dus voor de deur en dat is het jaar waarin 
K&V haar 100 jarig bestaan hoopt te gaan vieren met diverse  
activiteiten. (zie verder in dit clubblad). 

Wij hopen dat het een mooi “jubileumjaar” zal worden met een positieve 
uitstraling met als gevolg een ledengroei. Wij kunnen best weer nieuwe 

(jeugd)leden plaatsen op de vele afdelingen!! 
 
Dan is december dit jaar “koud” begonnen en dat is na de “warme” 

maanden oktober en november toch even schrikken. Handschoenen  
opzoeken, regenkleding tevoorschijn halen etc. maar ook is december 
natuurlijk de maand dat er feest wordt gevierd. Het Sinterklaasfeest is 

altijd een gebeurtenis waar veel kinderen hals reikend naar uitkijken en 
dat was op de lessen merkbaar. 
 

Maar waar ook naar uitgekeken wordt zijn de Kerstdagen die altijd een 
bijzondere sfeer met zich meebrengen zoals een Kerstboom met  
daaronder cadeautjes. En dan heerlijk met de familie naar dat  

zelfgemaakte Kerstdiner met de lichtjes in de Kerstboom. Een mooie 
warme sfeer. Ook wordt er uitgekeken naar de geboorte van het Kindeke 
Jezus die voor ons op aarde komt om “vrede” te brengen onder alle 

mensen. Laten we hopen dat er ook echt vrede zal komen in al die  
gebieden waar thans oorlog is. 

 
Dan komt de jaarwisseling met oliebollen en een glas champagne om het 
nieuwe jaar in te luiden een jaar waarin Kracht & Vlugheid 100 jaar  

bestaat. Vier dat mee!!! 
 
Ik wens een ieder een heel mooi, gezond 2017 toe. 

 
Albert Oosterbroek 
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CONTRIBUTIE 
  
Gymnastiek en turnen: Per 1 juli 2016 

Jeugdleden tot 17 jaar € 30, -  

Jeugdlid turnt 2 uur per week € 45, -  

Jeugdlid turnt 3 uur per week  € 60, -  

2e jeugdlid uit één gezin € 25,50 

Leden vanaf 17 jaar € 35,50 

Ouder-en-Peutergym en Dames 65+ € 35,50 

  

    

Recreatief:*   

Aerobic, Totall Work Out, Volleybal € 35,50 

Dames conditie € 35,50 

Heren Keep fit € 35,50 

*Lid van een 2de les, dan € 4,50 korting   
Freerunning € 40, - (Strippenkaart) 

    
Turnen: 1)   

Jeugdselectie € 65,50 

Selectie (ouderen) € 73,50 

1)Hierop geen korting. 
  

  

Per acceptgirokaart wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht. 
Eenmalig inschrijfgeld: jeugdleden € 5,00 en leden € 7,50 

De Brug, december 2016  

 

BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 
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Voorzitter: 
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VAN DE PENNINGMEESTER  

 
Wij vragen alle leden om hun contributie op tijd over te maken, liefst per machtiging, 

zodat K&V aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij voorbaat onze dank.  
De contributiebetaling dient op de onderstaande wijze voldaan te worden: 

 
Via automatisch incasso, dat regelen wij voor u rond 1 januari 2017 wordt het   be-

drag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 februari 2017 op de K&V 

rekening te zijn bijgeschreven. 

 
Wij adviseren allen die via een nota betalen over te stappen op het afgeven van een 

machtiging.  
Dit kunt u via een email kenbaar maken aan de: ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

TURNKLEDING 

K&V heeft evenals alle verenigingen een eigen turnpakje voor de diverse afdelingen. 
Bij deelname aan wedstrijden is de voorgeschreven kleding verplicht. 

Meisjes/dames: 

Het K&V turnpakje is uitsluitend op    
bestelling leverbaar via  

Mevr. Nelly Prinsze,  
Tel. 075 – 6162339 

De kosten bedragen, afhankelijk van de 
maat, vanaf € 47, -. 
De levertijd is circa 6 weken. 

Selectie meisjes/dames: 

Het K&V turnpakje met bijbehorend   
trainingspak voor deze groep is          

verkrijgbaar via de leiding.  
 

Ook hier geldt dat de levertijd ongeveer 
6 weken is. Tevens behoort een korte 
zwarte broek tot de uitrusting. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP  

 
Mocht u door omstandigheden uw  

lidmaatschap willen opzeggen of gaat u 
verhuizen, geef dit dan schriftelijk door 

met ingang van het volgende kwartaal: 
dat wil zeggen uiterlijk vóór 
1 maart (2e kwartaal) 

1 juni (3e kwartaal) 
1 september (4e kwartaal)  

1 december (1e kwartaal) 

De ledenadministratie 

Tuinstraat 60 
1506 VZ Zaandam 

Tel. 075-6165857 
of e-mailadres:  

ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 
 
Als de opzegging op de juiste wijze, 

via e-mail, plaatsvindt zal de        
automatische machtiging ook      

vanzelf worden gestopt.  

De contributie voor het lopende kwartaal blijft verschuldigd.  

Let op, als u niet tijdig schriftelijk opzegt dan blijft u gewoon lid! 
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Hallo trouwe lezer van het clubblad “De 

Brug”. Ja, ja het is alweer december, een 
drukke maar ook een sfeervolle maand vol 

warmte en licht. December is de maand van 
vroeg donker en korte dagen, met  
cadeautjes of een mooi gebaar en natuurlijk 

met veel aandacht en de beste wensen voor 
elkaar.  

 
December is ook de maand van lekker  
binnen, brandend haardvuur of de CV  

behaaglijk warm, de geuren van  
dennentakken en warme chocolademelk of 

een glas wijn, goede gesprekken, mooie 
herinneringen en hernieuwde  

vriendschappen, gezellig, knus en met  
elkaar genieten van het samen zijn, het  
delen van een feestelijke dis, het brengt de 

mensen bij elkaar, dat is wat kerstmis is.  
 

In ieder geval smakelijk eten en fijne  
feestdagen.  

 
 
 

 
 

 
 

 
Ook het vierde kwartaal van ons clubblad 

“De Brug” staat weer boordevol nieuws!  
Zoals: in en om “De Greep”, wijzigingen in  

lessen westerwatering, jeugdselectie “De 
Greep”, sporthal de Tref, vrijwilligersavond, 
jaarvergadering, actie varkentjes krassen, 

verzending clubblad “De Brug”, uitslagen 
competitie wedstrijden, kracht en vlugheid 

van 0 tot 100 jaar, een leuke kleurplaat en 
nog veel meer.  
 

De laatste avond van de maand zeg je dan 
gedag tegen het oude jaar met oliebollen 

en appelflappen. Met vuurwerk, de kurk die 
knalt, proosten we met een drankje met of 

zonder bubbels op de start van het nieuwe 
jaar. Een goed begin en een jaar volkomen 
naar je zin!  

 
HALLO 2017!!!!  

 
Mocht u nog iets missen of het leuk vinden 

om een keer een stukje te schrijven, 
schroom u dan niet en laat het ons weten 
of stuur iets op naar  

clubblad@krachtenvlugheid.nl  
 

De Redactie 
Sabrina en Liesbeth 

DE REDACTIE 

IN en OM  “De Greep” 

 
In de maand oktober heeft het op bepaalde dagen erg gewaaid en geregend. Toen wij op 
een bepaald moment bij de Greep kwamen lag de regenpijp beneden. Deze was 
“afgebroken”. Dus hebben Rene en Albert een nieuwe gekocht en deze weer op de juiste 
plaats bevestigt zodat het regenwater op de juiste manier wordt afgevoerd. 
In november is een begin gemaakt met het opknappen van onze kantine De Draai. De  
mannen van de commissie hebben de tl buizen vervangen door led verlichting (ook in de hal) 
terwijl ook de “noodverlichting” is aangepakt. Daarnaast zijn of zullen de spots worden  
vervangen. Ook is het schilderen begonnen dus er wordt gewerkt aan het verfraaien van De 
Draai. 
 

Commissie 
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Kijk voor de nieuwste informatie op onze website:  www.krachtenvlugheid.nl 
 

Kopij inleveren voor 10 maart 2017 
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De eerste tien jaar 1917 - 1927 

Was zwaar, veel tegenwerking, maar ook vooruitgang.  

27 jongens van 14-16 jaar van de Chr. HBS willen naast gymnastiek op school, een gymvereniging oprichten.  
24 november 1917 richten Joh. Bart, J. de Boer, A. Beukelaar, M. Fonds, K. v. Leeuwen en K. Eijdenberg in de school 
aan de Ooievaarstraat de Chr. Gymn. Ver. Kracht en Vlugheid op. Met hulp van hun gymlereaar Joh. De Vries en dominee 

Jongbloed. Omdat er geen geld in kas is geeft “directeur” Joh. De Vries het 1e jaar gratis les. De 27 jongens betalen 50 
cent pet maand contributie. Elke week vergaderen olv. voorzitter K. IJdenberg (15 jaar) bij iemand thuis. Dat is: geen 

zaalhuur en gratis thee met koek.  
April 1917 dames gym opgericht 
Maart 1920 statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld en aansluiting bij het Nederl. Christelijk Gymnastiek Verbond.  

1922/23 start meisjes 14 tot 16 jaar. Meisjes/jongens 8-14 jaar contributie 17 cent per week. Een propoganda 
avond.  
Februari 1923 clubblad “ons orgaan”. Er zijn nu 123 leden. 

Juni 1923 dames en heren nemen deel aan hun 1e wedstrijd te Leiden.  
1925 Onderlinge wedstrijden voor alle leden.  
1926 Dames van vrouwenvereniging borduren de verenigingsvlag.  

De tweede tien jaar 1927-1937 

1927 K&V. 10 jaar, Een dagtocht per trein voor de jeugd naar Bakkum. De leden met de trein een dagje naar Bergen.  

Beide dagen vertrokken alle leden in turnkostuum vanaf de gymzaal, met tromgeroffel, 2 aan 2 lopen naar de trein.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mei 1929 jaarfeest gehouden voor en door alle 160 leden.  
Augustus 1929 demonstraties in het Volkspark tgv. Oranjefeesten. 

25 februari 1931 3 avonden UITVOERING in gebouw Thalia. 
3 april 1935 aspirantendag op het ZFC veld en mars door Zaandam.  
Augustus 1935 kleutergym, 10 cent per week, op les geïnd door de leiding.  

1937 NU 256 leden; 216 jeugd, 23 dames en 17 heren. 

KRACHT EN VLUGHEID VAN 0 TOT 100 JAAR  

De derde tien jaar 1937-1947 

Mei 1940 Nederland bezet, soms les. De jongens en heren stoppen. Leider Mennes vond het te gevaarlijk. 1942 alles stopt. 

Juni 1945 start gymlessen olv. Dhr. Fabritius in de Bloemgrachtzaal. Lid Geurt Woldhuis maakt een echte  
evenwichtsbalk.  
1945 uit leden K&V is D.I.O. Koog aan de Zaan opgericht.  

Oktober 1945 nu 110 leden + 207 jeugdlessen in de leeghwater zaal.  
1945 PR avond. De heren treden op in broeken van meelzakken. 1946 aspdag Hercules Beverwijk met demo van onze  

Herenploeg. Voor de wandelmarsen hebben vele kinderen geen gymschoenen. Het rijk geeft ons 50 paar. Secr. 
Hoogendijk haalt ze met handkar bij de Bata.  
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De vierde tien jaar 1947 - 1957 

Februari 1947 zeer strenge kou alle gymzalen gesloten. Otto Hoogendijk voorzitter. 

Jubileum met openluchtdemo op het ZFC terrein mmv. alle Zaanse turnver. 
24-11-47 30 jaar reünie en actie voor ‘n drumband, organisator Ab. v.d. Ree. 
September 1951 er is een begin: 12 trommelaars en bazuinen. Verdere acties volgen.  

We krijgen 450 gulden van de gemeente voor de drumband.  
1952 financieel beter, nu 366 leden.  

November 1952 35 jaar. 3 avonden uitvoering. Pauze tombola voor een pijpercorps. 
1953 optreden het Vendel met 80 leden. Gerard Distel is leider, nu 525 leden.  
1954 Vendel treed op met 110 leden. De afd. gymnastiek nu 600 leden.  

Nieuw ontwerp clubblad de Brug met tekeningen van lid Jan v.d. Woude.  
November 1954 1e TV optreden;herenspringploeg, Elly Bets balk, Theo Bakke hoogrek.  

September 1946 hoera, weer een clubblad, dat nu DE BRUG heet.  

Contributie; jeugd pw: 1e kind 15, 2e kind 10, 3e kind 5 ct, 4e kind enz. gratis; leden 1,50 p mnd. De contr.door leden aan 
huis geïnd.  

De vijfde tien jaar 1957 - 1967 

Het jaar 1957 K&V 40 jaar; uitvoeringen, feestavond, receptie en reünie.  

Vendel organiseert ‘t Nationaal drumbandconcours voor korpsen met een defilé en marswedstrijd door zaandam.  
De aspirantendag in Burg in ‘t Veldpark. 1650 jeugdleden van 9-16 jaar van 15 gymvereniging, daarna een mars 
door Zaandam met 7 drumbands.  

Oktober 1957 organiseerde K&V de Nationale wedstrijden van het NCGV.  
In 3 gymzalen toonden de 240 turners/sters uit heel Nederland hun kunnen.  

1958 met gym, vendel en volleybal, toneel en tennis in 1 hoofdbestuur.  
1959 de dames afd. vraagt een burg ongelijk Fl. 1600,- Tijdens Gym uitvoering 
worden hele en stukjes wc rollen verkocht voor de koop van een brug ongelijk. 

1959 Kopen te duur, dus maken de leden Jan v.d. Molen en Geurt Woldhuis met de 
hulp van enkele bedrijven zelf een brug ongelijke; kosten 250 gulden.  
1960 Oproep; een typemachine. Bezorgers; clubblad de Brug.  

1961 Volleybal Dames 1 word kampioen. Het Vendel in alle categorieën 1e.  
1962 K&V 45 jaar. Uitvoering, feest voor jeugd en toneelavond voor de leden.  
1966 Contributie innen aan de deur is over, we gaan per giro innen.  

1966 Nu 460 leden. We vragen geld voor een elektrische stencilmachine.   

De zesde tien jaar 1967 - 1977 

Deze 10 jaar veel uitbreiding door de nieuwe wijken: Kogerveld, Poelenburg, Peldersveld & Hoornseveld.  

In alle wijken starten we met 2 avonden. 1000 leden.  
27 mei 1967 50 jaar de receptie en reünie. Openlucht demo, leden springen over een 
leven paard. Feest voor de jeugd en toneel voor de leden.  

Tennis: Tom Okker tegen Jan Hajer. Volleybal toernooi.  
Elke 1 1/2 jaar een uitvoering in de Volksbond. Alle zware toestellen de trappen op en 

af sjouwen, ook het podium op en af. 1967 de laatste keer.  
September 1968 geen licht in Bloemgrachtzaal, met 10 kaarsen gingen de lessen door.  
Start in het Kogerveld met een selectieploeg meisjes 10-13 + 1 ploeg 14 jaar e.o. K&V. 

55 jaar en 1370 leden. Geen uitvoering. Nu onderlinge wedstrijden op les.  
1973 Otto Hoogendijk is 25 jaar voorzitter en krijgt een receptie aangeboden.  
Klachten over lekkages, ingegooide ramen en opengebroken vereniging kastjes in de gymzalen, achterstand  

toestelonderhoud, enkele zalen staan pas 2 jaar.  
De afd. Tennis, volleybal en badminton fuseren met andere verenigingen. Een eigen gymzaal met recreatie  
ruimte is een grote wens.  

De zevend tien jaar 1977 - 1987 

1977 We bestaan 60 jaar, met een jeugdbestuur van 10 jeugdleden.  

Er is een receptie, reünie, fietspuzzeltocht, feestmiddag/avond.  
1977 Tijdens een Open Deur dienst in de Westzijderkerk, huppelen 30 meisjes op de 
muziek van Klokje klinkt, vogel zingt.  

In de nieuwe wijk ‘t Kalf komt een sporthal, geen gymzaal. K&V 2 avonden.  
1320 leden voor 7 gymzalen krijgen les van 12 leidsters en 2 leiders (46 uur).  

Clubblad de Brug een nieuw jasje. De afd. Mini trampolinespringen opgericht.  
Het JB. 9 leden, organiseert een weekend in Bakkum, minitramp spreidhoek.  
1980 alle gym. ver. in de raadzaal. Hennie Bakker voert het woord namens allen.  

De raad schrikt van alle klachten. JB organiseert een instuif in de Vang.  
Het Vendel en majorettecorps bestaan 30 jaar en gaan ook zelfstandig verder.   
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De achtste tien jaar 1987 - 1997 

K&V 70 jaar. Een reünie en na 17 jaar weer een uitvoering.  

De gemeente sluit 7 gymzalen, o.a. de Perzikkruidweg waar we 
alle avonden lesgeven.  
Gymclubs geven een protestdemo in het Stadhuis.  

1988 Hennie Bakker 25 jaar secretaresse en krijgt een receptie 
aangeboden.  

1988 geen voorzitter, 5 bestuursleden, 790 leden, 10 leidsters en  
3 leiders.  
Oktober 1988 K&V. Koopt Gymzaal Perzikkruidweg voor  

fl. 104.900,—.  
Er komen giften en renteloze leningen van leden, oud leden en  
instanties. Na hard werken is op 4-2-1989 de opening van  

Gymzaal de Greep.  
Sport overdag voor kleintjes en ouderen. Leraarkamer wordt keuken.  
1991 Albert Oosterbroek 25 jaar bestuurslid en krijgt een receptie 

aangeboden.  
1991 gymzaal in Westerwatering en in de Parkstraat, veel nieuwe  
leden. De wens: een eigen kantine bij de Greep wordt waar. 5-5-

1992 de eerste paal wordt geslagen.  
28-11-1992 opening kantine De Draai.  
Receptie 75 jaar en reünie.  

1993 uitvoering in de Tref. 

Na 54 jaar nemen we afscheid van de Bloemgracht gymzaal.  

De afdeling Moeder en Kind gym start olv. Wil de Bruine.  
Gemeente bezuinigt op warmte in de gymzalen/sporthallen, gevolg;  
toestellen met schimmel door de vocht en te koud voor turnen.  

Het KNCGV 75 jaar. 50 K&V-leden doen me aan de festiviteiten in Den Helder.  

De negende tien jaar 1997 - 2007 

Ons KNCGV moet fuseren met KNGV. Er is veel tegenstand.  

Juni 1997 de toestelruimte in de Greep wordt vergroot.  
15-11-1997 80 jaar, een reünie, koud buffet.  
07-02-1998 uitvoering circus Rotjeknor met attributen voor 450 leden. 

19-12-1998 Vaarwel KNCGV, welkom KNGU, alles wordt anders. 
vaarwel KNCGV, welkom KNGU, alles wordt anders.  

2001 Er komt een nieuwe vloer in gymzaal de Greep. 
2001 Naast de penningmeester is Albert Oosterbroek nu ook voorzitter.  
Lessen en leden van D.I.O. en Simson komen nu onder de K&V. vlag. 

Grote schoonmaakmachine voor de vloeren.  
Statuten en Huish.Regl. aangepast. De PR.comm. maakt een WEBSITE.  
Op de gevel prijkt een verlicht bord met K&V embleem. 

Het tiende tien jaar 2007 - 2017 

PR en AC zijn zeer actief in de vereniging. Folders, demo’s en activiteiten 

voor de leden.  
2007 Verwarming eruit. Geheel nieuwe installatie erin.  
2008 de Draai wordt verhuurd; Damclub Zaanstreek en de EHBO  

vereniging Damiaan.  
2009 Nieuwe geluidsinstallatie voor de zaal en de kantine.  

2010 Kop en schotels met K&V-embleem in de kantine.  
In de greep hangt een AED apparaat. Leiding volgt een cursus.  
24-11-2012 reünie want K&V is 95 jaar.  

2013 de hal/ingang is opgeknapt en vernieuwd.  
2016 vergaderingen en acties voor het 100 jarig bestaan op 24-11-2017.  
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Locatie: Westerwatering 
 
De lessen zijn in november 2016 een uur opgeschoven omdat 
juf Naomi niet meer om 17.00 uur aanwezig kon zijn om les te 
geven. De reden hiervan is dat Juf een nieuwe werkkring 
heeft. Maar in overleg met juf en de Gemeente Zaanstad is 
het gelukt de lessen “gewoon” door te laten gaan met dien 
verstande dat ze één uur later beginnen. 

Locatie: Kogerveld “De Greep” 
 
Helaas heeft Amy Stor ons laten weten dat 
zij i.v.m. school op dinsdag geen les meer 
kan geven en dat vinden wij erg jammer. 
Amy deed het prima en was ook lekker  
enthousiast dat zijn weerslag in positieve 
zin op de kinderen had. Maar de school 
gaat voor opdat zij straks (hopelijk) wel 
weer les kan gaan geven. De stage periode 
die voor haar ligt zal wel een jaartje duren 
en daarna, misschien wel eerder, komt ze 
terug om de lessen te verzorgen. 
Wij wensen Amy heel veel succes bij de 
verdere studie. 
 
Gelukkig hebben wij snel een vervangster 
in de persoon van Nienke Schooneveld 
kunnen vinden. Nienke is natuurlijk geen 
onbekende want zij geeft op de vrijdag al 
les aan de jeugdselectie. Nienke ook veel 
plezier op de dinsdag. 

Locatie: Kalf “De Tref”  
 
Helaas kregen wij ook bericht van Anneke 
Bindt dat zij moet gaan stoppen met  
lesgeven op de woensdagavond i.v.m.  
knieklachten. Anneke geeft zo’n 10 jaar les 
aan de dames in de wijk Het Kalf. De  
afdeling heeft zich leuk ontwikkeld.  
De damesgroep is een fijne, leuke  
enthousiaste groep die komt om de conditie 
op peil te brengen (houden) en voor de  
gezellige sfeer. Dat zijn twee componenten 
die Anneke zeker bij elkaar heeft gebracht. 
Nogmaals wij vinden het ontzettend jammer 
dat Anneke om deze reden moet stoppen 
maar wij begrijpen natuurlijk ook dat de  
gezondheid voorrang heeft. Wij wensen  
Anneke ook op deze plaats heel veel  
gezondheid toe en hopen haar toch  
regelmatig tegen te komen in bv. de  
gymzaal. 
 
Met ingang van woensdag 11 januari 2017 
zullen de lessen worden gegeven door  
Monique Verbeek.  
 
Wij wensen Monique en de dames heel veel 
plezier tijdens de Aerobiclessen. 



 

 

VARKENTJES KRASSEN 

 
Deze actie die bedoeld is om geld bijeen te brengen voor het 
aanschaffen van een Air Track (luchtkussen) is gestart in de 
gymzalen De Zoeker en de Pinkstraat. De kinderen kregen een 
boekje mee om bij familie, vrienden en kennissen de varkentjes 
te laten weg krassen en het bedrag dat dan tevoorschijn komt 
moet door de krasser worden betaald. Het bedrag varieert van  
€ 0,50 tot € 3,- per varkentje. De opbrengst in deze twee lokalen 
bedroeg ongeveer € 800,- bruto. In de andere gymzalen zal de 
actie stapsgewijs worden voortgezet om ons doel te bereiken.     
          
Dat is natuurlijk een mooi bedrag maar nog niet voldoende om de 
Air Track aan te schaffen maar gelukkig hebben wij een hele mooie donatie ontvangen Van 
het HonigLaanfonds waardoor het mogelijk was om deze Air Track wel te bestellen. En dat 
hebben wij ook direct gedaan. 
 
Alle verkopers maar ook het HonigLaanfonds hartelijk dank voor de inzet en de donatie  
waardoor al onze jeugdleden gebruik kunnen maken van deze mooie Air Track. 
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VRIJWILLIGERSAVOND 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 zal de  
jaarlijkse vrijwilligersavond worden  
gehouden in onze sportzaal “De Greep”.  
Dit is de eerste activiteit in het jaar waarin 
K&V 100 jaar bestaat!!! 
Alle vrijwilligers krijgen een uitnodiging 
voor deze avond. Zie de brief bij dit  
clubblad “De Brug”. 
Maar het kan zijn dat wij iemand over het 
hoofd hebben gezien, wat dus fout is, dan 
zeggen we laat het even weten en dan  
maken wij onze “fout” weer goed. 

JAARVERGADERING 

 
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar 
plaatsvinden op vrijdag 17 maart 2017. 
Hier zal het bestuur en de commissie  
verantwoording afleggen over het afgelopen 
jaar 2016. 
De aanvang is zoals gebruikelijk 20.00 uur en 
wordt gehouden in “De Greep”. 
Begin maart ontvangen alle leden, op de les 
een uitnodiging voor het bijwonen van deze 
bijeenkomst die ook in het teken zal staan van 
100 jaar K&V. 
Noteer de datum vast in uw agenda!!! 

VARKENTJES KRASSEN! 

CLUBBLAD DE BRUG 

 
Ons clubblad De Brug staat ook nu weer op de website. 
Dus heeft u het clubblad niet meer voorhanden dan is het altijd op 
de website van K&V nog te lezen. 
Het is de bedoeling om elk komend clubblad ook op de website te 
plaatsen zodat het altijd voor een ieder is te raadplegen. 
Dus in het vervolg twee mogelijkheden eenmaal in de brievenbus en 
eenmaal via de website: www. krachtenvlugheid.nl 
 
Veel lees plezier. 
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VERZENDING: clubblad “De Brug” 
 
U vindt het vast de gewoonste zaak van de wereld dat u elk kwartaal ons clubblad “De Brug” 
in de bus krijgt. De familie Rina en Siem Schijf hebben ongeveer 25 jaar lang het drukken 
(kopiëren), stickeren, verzend klaar maken en het bezorgen van de clubbladen bij die  
personen die deze clubbladen weer in hun wijk bij u in de bus deponeren voor hun rekening 
genomen. Dat ging gedurende deze lange periode uitstekend. Niemand had daar omkijken 
naar want Rina en Siem deden “gewoon” hun “werk”. En daar moest dan ook niemand  
anders zich mee bemoeien want dan liep het niet meer zo als Rina dat in gedachten had.  
Door gezondheid problemen moesten zij helaas met deze K&V werkzaamheden stoppen en 
dat vinden wij (K&V) maar ook Rina en Siem echt niet leuk. Maar gezien de omstandigheden 
van dit moment is dat, hoe moeilijk ook, een verstandige beslissing. Wij zijn Rina en Siem 
dan ook veel dank verschuldigd voor al dat werk wat zij in K&V en ons aller clubblad in het 
bijzonder hebben gestoken. Het clubblad zal niet meer gelijmd worden maar geniet 
(specialiteit van Siem) dat is een kleine aanpassing. 
Het kopiëren zal in het vervolg worden gedaan door Piet Smit terwijl de bezorging bij de 
clubbladbezorgers voor rekening van Ihsan Cengiz is. 
 
Rina en Siem ook op deze plaats nogmaals heel veel dank voor jullie geweldige inzet in de 
afgelopen 25 jaar en wij wensen jullie natuurlijk nog heel veel mooie jaren toe. 
 

Albert Oosterbroek 

WEDSTRIJDEN 
 
1e competitie en recreatie wedstrijden 
In het weekend van 26 en 27 november 2016 werden de eerste wedstrijden van het nieuwe 
seizoen gehouden in de vertrouwde sporthal van Wormer. 
Er waren veel K&V turnsters die voor het eerst meededen en dus indrukken moesten  
verwerken want het gaat natuurlijk een stuk formeler toe dan op de les. Na dat deze  
indrukken waren verwerkt kon het echte werk namelijk het turnen beginnen en dat deden de 
dames over het algemeen best leuk met toch ook de nodige medailles, maar ook plaatsen die 
net buiten de medailles vielen werden gehaald wat weer een stimulans moet zijn voor de  
volgende wedstrijden. 
 
Pupillen 1e Madelief Postma    52,55 
Jeugd 2e Jacinta van Wijk    42,70  
  3e Denise Beerendonk  42,55 
Junioren 1e Floor Eline Zilver   48,13 
Junioren  1e Mandy Holwedel    41,28 
Senioren 2e Roos Hoorn           40,95 
 
Voor zo’n eerste wedstrijd zijn dit mooie resultaten die in de komende wedstrijden vast nog 
verbeterd kunnen worden. Meiden en leiding gefeliciteerd met deze prestaties. 



 

 DE         LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID 

CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool “Et Buut”) 

Maandag  19.30 — 20.30  Aerobic met yoga 
Dinsdag  16.30 — 17.30  Kleutergym van 4 t/m 7 jaar 
  17.30 — 18.30  Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar 

 
HOORNSEVELD: gymzaal Panneroodstraat (bij basisschool “Het Dok”) 

Donderdag  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens van 5 t/m 8 jaar 
  18.00 — 19.00 Turnen meisjes en jongens van 9 t/m 11 jaar 
  19.00 — 20.00  Turnen meisjes vanaf 12 jaar 

 
POELENBURG: gymzaal hoek Schaarsven (bij basisschool “Tamarinde”) 
Maandag  17.30 — 18.30 Turnen meisjes en jongens vanaf 5 jaar 

 
WESTERWATERING: gymzaal “P. van Meverstraat” (bij de basisscholen) 
Maandag  18.00 — 19.00  Turnen meisjes van 4 t/m 7 jaar 

  19.00 — 20.00 Turnen meisjes vanaf 8 jaar 
 
KALF: sporthal “De Tref” (Drielsewetering)  

Dinsdag 16.00 — 17.00  Kleutergym 3 t/m 5 jaar 
  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens 6 t/m 9 jaar 
  18.00 — 19.00 Turnen meisjes vanaf 10 jaar 

Woensdag  19.00 — 20.00 Bodyshape workout op muziek  
 
KOOG a/d ZAAN: gymzaal “Pinkstraat” nr. 25 

Woensdag  17.00 — 18.00 Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar 
  18.00 — 19.00  Turnen meisjes 8 en 9 jaar 

  19.00 — 20.00 Turnen meisjes vanaf 11 jaar en ouder 
 
KOGERVELD: gymzaal “De Greep” (Perzikkruidweg 2-B) 

Maandag  09.00 — 10.00 Dames conditie-training 60+ 
  13.30 — 14.30 Dames conditie-training 
  15.30 — 17.00 Free Running  

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens 4 t/m 7 jaar 
  19.00 — 20.00  Turnen meisjes en jongens 8 en 9 jaar 
  20.00 — 21.00  Workout op muziek van deze tijd 

Dinsdag  16.30 — 19.30 Selectie training jeugd 9 t/m 13 jaar 
  19.30 — 21.00 Selectie training dames vanaf 14 jaar 
Woensdag  18.30 — 20.00 Recreatief turnen dames vanaf 14 jaar  

  20.00 — 21.00 Workout op muziek van deze tijd 
Donderdag  11.00 — 12.00 Dames 65+ blijf fit 
  18.00 — 19.00  Turnen meisjes vanaf 10 jaar 

  19.00 — 20.00  Turnen jongens 8 t/m 13 jaar 
  20.30 — 21.30 Conditie-training heren met brugbal 

Vrijdag  09.00 — 10.00  Ouder en peutergym 1½  t/m 3 jaar  
  10.00 — 11.00 Ouder en peutergym 1½  t/m 3 jaar 
  15.30 — 16.30 Jeugdtraining vanaf 5 jaar 

  16.30 — 19.00  Selectie training meisjes 9 t/m 13 jaar 
  19.00 — 21.00  Selectie training dames 14 jaar 
Zaterdag  11.30 — 13.00  Free Running  

 
ZAANDIJK - ROOSWIJK: gymzaal “De Zoeker” 
Maandag 17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar 

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar 
Dinsdag  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens van 4 t/m 6 jaar 
  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens vanaf 7 jaar  

Woensdag  19.00 — 20.00  Volleybal recreatief  
  20.00 — 21.00  Dames conditie-training  
  21.00 — 22.30  Volleybal gevorderden  
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Zomervakantie    9  juli  2016  t/m   28 augustus  2016  

Herfstvakantie   15  oktober  2016  t/m   23 oktober  2016 
Kerstvakantie   24  december 2016  t/m   8 januari   2017 

Voorjaarsvakantie  18  februari  2017  t/m  26 februari 2017 
Goede vrijdag   14  april  2017   
Paasvakantie   16  april  2017  t/m  17 april  2017 

Mei vakantie   22  april  2016  t/m   30 april  2017 
Koningsdag   27  april  2017 
Hemelvaartsdag   25  mei   2017    

Pinkstervakantie      4  juni   2017  t/m    5 juni   2017 
Zomervakantie   17 juli  2017  t/m    3 september  2017 

Wedstrijden  

Activiteiten  

13-01-2017 Vrijwilligersavond 100 jaar K&V De Greep 

20-05-2017 Onderlinge wedstrijd 100 jaar K&V  De Greep 

24-06-2017 Zeskamp 100 jaar K&V De Greep 

23-09-2017 Demonstratie 100 jaar K&V ? 

29-09-2017 Quiz 100 jaar K&V De Greep 

28-10-2017 Spring evenement 100 jaar K&V De Greep 

25-11-2017 Receptie 100 jaar K&V De Greep 

Vakantie  

28-01-2017 2e Competitie wedstrijden meisjes/dames Wormer 

29-01-2017 2e Competitie wedstrijden + recreatiewedstrijd Wormer 

04-03-2017 3e Competitie wedstrijden meisjes/dames Wormer 

05-03-2017 3e Competitie wedstrijden + recreatiewedstrijd Wormer 

11-03-2017 Finale Noord D1 — D2 Rayon Noord 

01-04-2017 Ringenzwaai wedstrijden  De Greep  

08-04-2017 Regiokampioenschappen D1 — D2  Amsterdam 

09-04-2017 Regiokampioenschappen 4e + 5e divisie  Amsterdam 

13-05-2017 Regiokampioenschappen D3 en 6e divisie West Friesland 

14-05-2017 Toestelkampioenschappen Rayon Wormer 

20-05-2017  Onderlinge wedstrijd K&V De Greep 

20-05-2017 Districtkampioenschappen 4e + 5e divisie  Amsterdam  

10-06-2017 Districtkampioenschappen D1 + D2 Amsterdam  

10-06-2017 Springfestijn Monnickendam 



 

 

KLEURPLAAT 
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Fijne kerstdagen!  



 

 

KERSTPUZZEL 
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Gelukkig Nieuwjaar! 



 

 

Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


