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VOORWOORD 

  
Zo het derde kwartaal 2017 staat voor de deur en dat wil ook zeggen 
dat de zomervakantie in aantocht is. Nog even tot 15 juli en dan gaat 
de gymzaaldeur voor een paar weken op slot zodat een ieder kan 
gaan genieten van een  
welverdiende hopelijk zonnige vakantie. 
 
Maar voordat het zover is zal er nog het nodige moeten  
gebeuren. 
 
De gymzaal zal de eerste week van de vakantie worden schoonge-
maakt. De stelling is al gereserveerd. 
Het slaapweekend moet nog worden gehouden op 8 en 9 juli in De 
Greep. 
Nog enkele vergaderingen moeten nog worden bijgewoond  als voor-
bereiding op het nieuwe seizoen. 
Wachten op antwoord van de Gemeente betreffende huur van zalen. 
Dan eventueel actie ondernemen. 
 
Maar ook de afgelopen periode is er veel gedaan. 
 
De Draai en dan in het bijzonder de keuken/bar is klaar en ziet er 
geweldig uit. Bijna zonde om deze te gaan  
gebruiken !! 
In Beverwijk werd het Hemelvaartkamp gehouden met  
uitstekend weer en mede daardoor zeer geslaagd. 
 
Dan zijn er bijeenkomsten geweest met de  
jubileumcommissie betreffende de lopende en komende  
activiteiten. 
De PR is met vele vrijwilligers bijeen geweest om de  
Rommelmarkt voor te bereiden. 
 
De Algemene Ledenvergadering is geweest en is in een  
prima sfeer verlopen. 
Zie de impressie in het clubblad. 
 
Kortom ook dit kwartaal is er het nodige gedaan om de  
vereniging levendig te houden. Nu wordt het tijd om even rustig aan 
te doen zodat er na de vakantie weer voldoende energie is om de 
draad weer op te pakken. 
 
Ik wens een ieder een fijne en zonnige vakantie en daarna zien we 
elkaar vanaf Maandag 4 september 2017 weer op  
de lessen. 

Albert Oosterbroek 

mailto:voorzitter@krachtenvlugheid.nl
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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)   

Jeugdtraining vanaf 5 jaar  € 23, - 

A Jeugdselectie € 65,50 

B Selectie € 45, - 

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 
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BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 

Naam Straat Postcode Telefoonnr. 

Voorzitter: 
Albert Oosterbroek 
voorzitter@krachtenvlugheid.nl 

Jan van Scorelstraat 26 1506 KL 
Zaandam 

075 – 617 59 46 

Penningmeester: 
Albert Oosterbroek 

penningmeester@krachtenvlugheid.nl 

Jan van Scorelstraat 26 1506 KL 
Zaandam 

075 – 617 59 46 

2de penningmeester: 
Martin van der Vlis 
staf@krachtenvlugheid.nl 

De Twee Gebroeders 3 1509 ZM 
Zaandam  

06 – 43067106  

Ledenadministratie: 
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

Tuinstraat 60 1506 VZ 
Zaandam 

  

Secretariaat: 
Joop de Boer 

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Paardenkamp 20 1541 XP 
Koog a/d Zaan 

075 – 6157457 
  

Bestuursleden:       

Sabrina van der Graft Legerland 33 1541 ND 
Koog a/d Zaan 

075 – 615 83 75 
 

Ihsan Cengiz Hoefbladweg 1 1508 CA 
Zaandam 

06 – 38150147 
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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 juli 2017 wordt het    
bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 augustus 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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Trouwe en gezellige lezers van ons clubblad  
“De Brug” op 21 juni is de zomer ingegaan 

en ja, ja wat was het warm, die oiie zonnige 
zomerse dagen boven de 25 graden met 

een heuse hittegolf. 
 
We gaan straks genieten van de zomerstop, 

lekker relaxen en genieten van de zon.  
Het lichaam en de spieren laten ontspannen 

op een welverdiende vakantie of je nu thuis 
blijft of over de grens gaat, als je maar  
dingen doet die je leuk vindt, daardoor krijg 

je nieuwe energie en een kleurtje van de 
zon! 

 
Hoera geslaagd, de vlag kan uit, de boeken 

ingeleverd en feestvieren maar.  
Examen kandidaten  
gefeliciteerd met het  

behalen van jullie diploma.  
 

 
 

Het tweede kwartaal van ons clubblad “De 
Brug” staat ook nu weer boordevol met 

nieuws! Zoals; in en om “De Greep”, het 
vendel van Kracht en Vlugheid, gebruik van 

foto’s, algemene ledenvergadering,  
uitslagen van wedstrijden, juf/bestuurslid 
Sabrina getrouwd met Menno,  

rommelmarkt, een leuke puzzel en nog veel 
meer!! 

 
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  

 
Wij wensen iedereen alvast een fijne  
zomerstop en vakantie toe! 

 
De Redactie 

Sabrina en Liesbeth 

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

Kopij inleveren voor 22 september 2017 

GEBRUIK VAN FOTO’S  
Op alle wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze 
foto’s kunnen gebruikt worden op alle media van de vereniging, zoals het Clubblad De Brug, de 
website, sociale media en folders.  
De vereniging maakt graag gebruik van foto’s als illustratie bij verslagen van wedstrijden, maar 
natuurlijk ook om te laten zien hoe leuk de verschillende activiteiten bij de vereniging zijn.  
Bij het gebruik van foto’s proberen we zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De in beeld    
gebrachte personen mogen geen hinder of schade ondervinden van plaatsing van een foto. 
 
Ondanks dat wij uw privacy of die van uw kinderen zo goed mogelijk proberen te bewaken, kan 
het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen   
worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze.  
Vanaf heden kunt u op elk inschrijfformulier voor een wedstrijd, evenement of activiteit te  
kennen geven dat uw bezwaar maakt tegen het gebruik van foto’s. 
 
Namens het bestuur, Joop de Boer, secretaris 
 
PS. Ouders, leden en toeschouwers kunnen natuurlijk de door henzelf gemaakte foto’s ook zelf 
aanbieden voor publicatie.  Als u ons een foto aanlevert geeft u de vereniging automatisch het 
recht deze te allen tijde te gebruiken. 
Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in 
de foto vermelde persoon en/of bedrijf.  

mailto:clubblad@krachtenvlugheid.nl
http://www.krachtenvlugheid.nl
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Turndemonstratie Gedempte Gracht 

Zaterdag 23 september 
  

We weten nog niet of het gaat lukken, maar we zijn achter de schermen druk bezig met 
het aanvragen van de vergunning voor het verzorgen van een turndemonstratie op de 

Gedempte Gracht! Dus schrijf 23 september alvast heel dun met potlood in je agenda… 
Houd in de tussentijd Facebook en de website van Kracht & Vlugheid goed in de gaten. 
Zodra we weten of het gaat lukken brengen we jullie op de hoogte! 

  
Namens de PR-Commissie, 

Susanne, Jenny, Sabine, Jennifer en Ilya 

TURNDEMONSTRATIE!! 

IN en OM  “De Greep” 

In de vorige Brug schreven we dat er begonnen was met de keuken te vernieuwen nu 
kunnen wij melden dat deze klus is geklaard. Het resultaat is geweldig. We krijgen alleen 

maar mooie opmerkingen.  
Het is niet vanzelf gegaan Rene, Fred, Bert en Albert hebben vele uren besteed om alles 

tot een goed eind te brengen. Wat dacht u van: elektra, water, alles uitmeten en bladen 
op maat bestellen, deze plaatsen en tot de ontdekking komen dat het past!! Het   
afwerken zoals plinten monteren, koelkast verhogen, oven/magnetron plaatsen,  

afwasmachine plaatsen op verhoging, verlichting en stopcontacten aanbrengen,  
schilderwerk etc. Kortom nu kan het er weer tegen en kunnen we met deze mooie keu-

ken voor de dag komen. Mannen heel veel dank voor de geweldige inzet. 
 
Nu is het even “rust” want dat is echt wel verdient. Een drietal mannen het onkruid  

achter de gymzaal verwijderd. Het stond weer zo hoog dat het zeer noodzakelijk was. 
Andre, Fred en Albert bedankt. 

        Zaterdag 27 mei 2017  

Is juf/bestuurslid Sabrina v.d. Graft  

getrouwd met Menno Fast.  

Het was deze zaterdag de eerste  

tropische dag van 2017.  

Wat was het geweldig mooi en warm weer  

dus voor zowel Sabrina als Menno een  

geweldige dag om nooit te vergeten. 

Wij wensen beide een mooie toekomst. 



 

 

De Brug, juni 2017  

6 

Het VENDEL van KRACHT en VLUGHEID 

Na elke turnwedstrijd van het Ned.Chr.Gymn.Verbond. of het Gewest Nrd. Holland 
hoorde ook een mars wedstrijd door de plaats waar de wedstrijd werd gehouden. 
Marcheren ging natuurlijk het beste met de trommelslagen. 
Sinds 28 mei 1928 marcheerden alle leden in turnkleding achter 2 trommelaars. 
Zo namen op 2 zaterdagen in Juni en 1 zaterdag in Juli 1929 de dames deel aan  
de turnmarsen van het NCGV in Utrecht. 
                         
25 Mei 1931 won K&V. tijdens de mars wedstrijd in Den Helder de 3e prijs. 
 
DE WENS VOOR EEN EIGEN DRUMBAND WAS GROOT. 
Er werden acties gevoerd en 
leden kochten aandelen van  
fl.10,-- tot fl.150,--  
Bestuurslid en pianist de  
heer Jo Bart gaf les aan   
6 jeugd trommelaars.                                 
 
2e Pinksterdag 1932 Schiedam,  

      onze leden liepen de mars  
      wedstrijd, die werd voorafgegaan  
      door 6 trommelaars een tamboer  

maître en een aantal vaandels  
waaronder de K&V.-vlag.  
 
Vanaf 1936 werd er in de straten van Zaandam door K&V.-leden gemarcheerd  met   
onze Drumband.  
Helaas werd in 1942, tijdens de oorlog,  alles stil gezet en de instrumenten vernietigd. 
 
In 1949 waren er weer plannen voor een drumband. Maar eerst geld inzamelen voor  
instrumenten en de kleding. 
De grote gangmaker was de heer Ab van der Ree.  
Brieven schreef hij  aan de Koningin, gemeente, veel bedrijven en instanties. 
1951 trad de drumband op  
met 4 Dames en 8 Heren  
met instructeur Jo Bart op  
de uitvoering 
 
De drumband, die nu 1 jaar 
bestond, kreeg als naam;                                    
      het Vendel.                                    
In 1952 vierde K&V. ‘t 35 
jarig bestaan met 3 avond- 
uitvoering waar Ab vd. Ree  
in de pauze geld bij elkaar  
praatte voor 27 pijpen, voor  
een op te richten pijpercorps. 
Van de verzonden brieven kwamen mooie reacties o.a van oud-leden, instanties en 
prinses Wilhelmina. De gemeente Zaandam gaf K&V fl. 450.00 voor instrumenten. 
Totaal  werden er 50 instrumenten gekocht, trommels, bazuinen en pijpen. 
 
Op zaterdag gaf dhr. J. Schoen, aan 55 personen de nodige lessen aan het  

      Tamboer en Pijperkorps  “het Vendel” van Kracht en Vlugheid.  
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Het VENDEL van KRACHT en VLUGHEID 

Het ontstaan van de naam; 
De vele vaandels die voorop liepen bij de mars wedstrijden,  
werden ook gebruikt voor het vendelzwaaien.  
Vandaar de naam het VENDEL. 

      In 1953 mars door Zaandam in witte pakken en     
blauwe baret, voorafgegaan door de vaandel 
dragers en tambour-maître dhr. J. Schoen.  
In 1954 kreeg het Vendel een eigen 
bestuur met een afgevaardigde in het gymbestuur. 
.In 1955 startte de Chr.Gymn.ver. D.I.O  Koog  
aan de Zaan ook met een drumband.   
 
In 1957 vierde K&V het 40 jarig jubileum van de gymnastiek afdeling .  
Het Vendel bestuur organiseerde daarom op 1 juni 1957 in Zaandam, de Mars wedstrijden en het 
Nationaal Drumbandconcours.  

      14 september 1957  de organisatie   
      “de Toogdag  
       Landelijke Pijperkorpsen”. 

In 1958 het defilé op  
Koninginnedag. 
In 1959 de 1e prijs op de Nationale 
Pijperdag. Tijdens de Nationale 
Mars wedstrijden kreeg het Vendel 
en de drumband van D.I.O. Koog 
a.d. Zaan met 103 punten de 

      mededeling “uitmuntend”.  
De Tamboer-Maître van het Vendel 
won de 2e prijs. 
In 1960 na de turndemo’s in  
Coevorden, speelde en liep ons 
Vendel  “de Mazurka”. 
Gevolg; Een daverend applaus van de aanwezige 125 verenigingen en 52 drumbands. 
In 1961 1e prijzen en een ereprijs die fl. 100,00 opbracht. 
De Tambour-maître Henk Poortvliet  kreeg met de 1e prijs, ook de tambour-maître stok. 
 
November 1961 overleed een groot en hard werkend Vendelman “Ome Siem Timmerman”. Als aan-
denken aan hem kwam er een herinneringspenning die werd uitgereikt aan;  
o.a. Ab van de Ree, Otto Hoogendijk, Theo & Hennie Bakker……………. 
  
De kleding voor de  
damesleden van de  
drumband en Majorettes 
werd gemaakt door de  
dames Jo Koele en  
Ine Kuijt. 
Bij elke uitvoering,  
demonstratie,  
wedstrijd maar ook 
tijdens Koninginnedag,                 
de avond 4-daagse  
en intocht van Sint en 
zijn Zwarte Pieten was  
ons Vendel aanwezig. 

      In 1972 startte het Vendel    
      met een Majorettekorps van 30 meisjes. 
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Het VENDEL van KRACHT en VLUGHEID 

      30 april1975/1976 startte de Poelenburg dag; “koop en verkoopdag” op straat. 
      Met het Vendel marcheerden de gymleden door Zaandam naar Poelenburg. 

1977 op concoursen en wedstrijden; 14 x optreden, vele prijzen. 
1980  8 optredens en weer prijzen op concoursen en festivals. 
In 1981 bestond het Vendel 30 jaar. Vanwege het krijgen van subsidies van de 

      gemeente zijn er plannen om zelfstandig verder te gaan. 
In 1982 werd het 30 jarig jubileum gevierd. Het bestuur deelde mee dat het Vendel    
zelfstandig verder ging onder de naam;     “Mucisaen” 
 
De tijden veranderden, jongeren wilden niet meer bij een drumband. 
In een kleinere formatie ging men verder olv. bestuurslid Dirk Bark. 
Bestuurslid Hans v.d. Hoeden gaf enkele jaren les bij drumband het Zuiden. 
Dat werd later ook overgenomen door Dirk Bark.   
Zo zijn toen het Vendel en het Zuiden nog enkele jaren samen verder gegaan. 
Drumband Czaar Peter had waarschijnlijk nog enkele K&V  relaties in zich. 
Zij traden op bij de receptie van Hennie Bakker-Ultee ( 25 jaar secretariaat) 
 
De meeste van deze gegevens komen uit het K&V.-archief. 
Vanaf het zelfstandig verder gaan heb ik de hulp ingeroepen van dhr. Hans vd. Hoede, 
die aan mij een aantal goede punten en een foto doorspeelde, waarvoor mijn dank. 
 
Dit is de laatste van een serie 100 jaar K&V die in de vorige 2 clubbladen stond. 

      Een leuke klus waar ik weer erg van genoten heb. 
 
Hennie Bakker-Ultee (archivaris K&V) 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op vrijdag 17 maart 2017. Alle verslagen 

werden door de aanwezige goedgekeurd waar wij uiteraard blij mee waren.  
Ook de nieuwe bestuursleden werden welkom geheten namelijk Ihsan Cengiz en Martin 

v.d. Vlis. 
Ook zijn diverse leden in het zonnetje gezet omdat zij al lange tijd lid zijn van K&V: 

25 jaar lid: Elise Reuser en Trix v.d. Berg 
40 jaar lid: Carla Tjepkema, Irene Rensen, Thea van Maanen, Hilda Keuning, Ria Hekker,       
Lydia Haverkate en Marjan v.d. Dobbelsteen. 

75 jaar lid: Hendriek v.d. Ham. 
 

Allen kregen de broche en een bloemetje. Hierna werd de vergadering gesloten en kon er 
worden gekiend. 
Het volledige verslag kunt u vinden op de website van K&V. 

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 
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WEDSTRIJDEN 
Toestelkampioenschappen  
Deze kampioenschappen werden georganiseerd door K&V, De Beukers en Turncademy in samenwer-
king met Rayon Zaanstreek-Waterland op zondag 14 mei 2017. 
Zaterdagavond werd de sporthal in orde gemaakt door onder andere mannen van K&V (Fred, Rene, 
Peter, Albert, Ihsan, Bert en Casper) en dat ging fantastisch.  
Mannen bedankt!! 
Zondagochtend om 8.00 uur waren we weer present om de wedstrijd verder te begeleiden.  
Kassa (Ihsan), wedstrijdleiding en muziek (Guido en Wil), telcommissie (Andre en Joop), catering 
(Joke) en algemeen (Albert).  
De turnsters waren ook op deze moederdag vroeg uit de veren want om even 8.00 uur waren de  
eerste binnen. Het liep allemaal lekker door de inzet van de o.a. de K&V (st)ers en dat werd  
gewaardeerd door de K&V turnsters die met de volgende prijzen naar huis gingen: 
 
Jeugd 2 
Kira Mantel   1e Brug, 2e Balk en 3e Vloer 
Yasmine Ben Amer 1e Sprong en 3e Balk 
Jessica Pinto Monteiro 3e Brug. 

Junior 
Floor Eline Zilver  3e Vloer 

 
Allen gefeliciteerd met deze mooie medailles en de leiding natuurlijk ook. 

Onderlinge wedstrijden 

Zaterdag 20 mei 2017 was het dan eindelijk zover dat de kinderen hun oefeningen aan de jury en aan 
vaders, moeders en verdere familieleden konden tonen. Hoewel de wedstrijden pas om 9.30 uur  
begonnen waren de eerste al ruim een uur van te voren aanwezig. Waren zij soms wat  
zenuwachtig? 
K&V bestaat dit jaar 100 jaar dus moest er ook iets extra’s voor de kinderen zijn. En dat was er ook!! 
Nadat de wedstrijd was gestreden, de cijfers van de juryleden bekend, kon de uitslag worden  
gepresenteerd maar eerst kregen alle kinderen een echte K&V medaille maar ook een speciale tas met 
het 100 jarige logo. Ook kreeg elke deelnemer een diploma met de behaalde cijfers terwijl de  
nummers één etc. Van elke groep een mooie standaard ontving. 
Wij mogen weer terug kijken op een fijne, leuke sportieve en gezellige onderlinge wedstrijd waar een 
ieder zowel deelnemer als toeschouwer van heeft genoten. Hieronder een foto impressie van winnaars 



 

 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  16.00 — 18.00  B-selectie 

  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  

De Brug, juni 2017  

10 



 

 

De Brug, juni 2017 

AGENDA  

11 

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  

8/9-07-2017 Slaapweekend  De Greep 

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

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

30-09-2017 Jumpingpannenkoek De Greep 

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

18-11-2017 Disco De Greep 

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

   

   

   

Vakantie  

Nog niet bekend   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

Puzzel 
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Onderstaande spreekwoorden of uitdrukkingen missen een woord van 5 letters.  

Plaats het gevonden woord in de vakjes. ONDER de pijl ontstaat een nieuw woord dat u 
zal aanspreken.   

Veel puzzel plezier! 

 
 

Kopij inleveren voor 22 september 2017 
 

Fijne zomervakantie!! 


