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VOORWOORD
Het afgelopen kwartaal stond in het teken van het 100 jarig
bestaan van onze vereniging. Tijdens de druk bezochte receptie
van 25 november 2017 werden wij door de wethouder J. Olthof
verrast met de Koninklijke Erepenning.
Voor een kort verslag zie verder in dit clubblad.
De rommelmarkt, ook in het kader van 100 jaar K&V,
georganiseerd door de PR was een succes. Veel ingebrachte
spullen werden verkocht met een heel leuke opbrengst aan het
eind van de dag.
Ook de disco voor de jeugd, georganiseerd door de AC, was weer
zoals altijd een schot in de roos.
Buiten genoemde activiteiten ging verder alles “gewoon” door en
dat gaat natuurlijk niet vanzelf. De inzet van velen maakt het
mogelijk om onze vereniging goed te laten functioneren. Allen
dank daarvoor.
Het komend kwartaal staan er weer enkele activiteiten op het
programma o.a. de vrijwilligersavond, de Jaarlijkse Algemene
Vergadering en de Onderlinge wedstrijden. Kortom de handen
kunnen weer uit de mouwen.
Maar eerst gaan wij allen op onze eigen wijze de komende
kerstdagen vieren met of zonder kerstboom maar hopelijk in een
warme omgeving met familie en vrienden. Wellicht is er ook nog
de gelegenheid om aan de geboorte van het Kerstkind Jezus te
denken. Dat kan thuis maar ook in de kerk waar je samen met
anderen dit feest kan “vieren”.
Hierna komt de jaarwisseling weer om de hoek kijken en zal er
veel vuurwerk worden afgeschoten. Ook een moment om elkaar
het aller beste te wensen en een heel gezond en sportief 2018.
Na al deze feestelijkheden hopen wij alle leden weer in de zaal te
mogen begroeten vanaf maandag 8 januari 2018.
Fijne en gezellige feestdagen gewenst
en een gezond en sportief 2018!
Albert Oosterbroek
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BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID
Naam

Straat

Postcode

Telefoonnr.

Voorzitter:

Jan van Scorelstraat 26

1506 KL
Zaandam

075 – 617 59 46

Penningmeester:

Jan van Scorelstraat 26

1506 KL
Zaandam

075 – 617 59 46

2de penningmeester:

De Twee Gebroeders 3

1509 ZM
Zaandam

06 – 43067106

Ledenadministratie:

Tuinstraat 60

1506 VZ
Zaandam

Secretariaat:

Paardenkamp 20

1541 XP
Koog a/d Zaan

075 – 6157457

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

Albert Oosterbroek
voorzitter@krachtenvlugheid.nl
Albert Oosterbroek
penningmeester@krachtenvlugheid.nl
Martin van der Vlis
staf@krachtenvlugheid.nl
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl
Joop de Boer
secretariaat@krachtenvlugheid.nl

Bestuursleden:

CONTRIBUTIE
Gymnastiek en turnen:
Jeugdleden tot 17 jaar
Jeugdlid turnt 2 uur per week
Jeugdlid turnt 3 uur per week
2e jeugdlid uit één gezin
Leden vanaf 17 jaar
Ouder-en-Peutergym en Dames 65+

Per 1 juli 2016
€ 30, € 45, € 60, € 25,50
€ 35,50
€ 35,50

Recreatief:*
Aerobic, Totall Work Out, Volleybal
Dames conditie
Heren Keep fit
*Lid van een 2de les, dan € 4,50 korting
Freerunning

€ 35,50
€ 35,50
€ 35,50

Turnen: 1)
Jeugdtraining vanaf 5 jaar
A Jeugdselectie
B Selectie
Selectie (ouderen)
1)Hierop geen korting.

€
€
€
€

€ 40, - (Strippenkaart)

23, 65,50
45, 73,50

Per acceptgirokaart wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht.
Eenmalig inschrijfgeld: jeugdleden € 5,00 en leden € 7,50
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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 2018 wordt het
bedrag van uw rekening afgeschreven;
of
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 februari 2018 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
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

De ledenadministratie
Tuinstraat 60
1506 VZ Zaandam
Tel. 075-6165857
of e-mailadres:
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

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)

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!
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. Esther van de Vooren.
Tel. 075 – 6125545
E-mail: evdv2812@hotmail.com
Zij kan u ook verder helpen indien de
maten afwijkend zouden moeten zijn.
De kosten bedragen, afhankelijk van de
maat, vanaf € 42,50 de levertijd is kort.
Afbeeldingen van de pakjes staan op de
website van K&V www.krachtenvlugheid.nl

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 4
weken is. Tevens behoort een korte zwarte
broek tot de uitrusting.
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DE REDACTIE
Hallo, trouwe lezers van het clubblad “De Brug”. Ja, ja het is december en de sneeuwvlokjes
dwarrelen nu naar beneden en langzaam wordt alles wit, ik zie de sneeuw in de tuin en de straten zijn
wit, de auto staat ingepakt hij is grijs, maar nu wit, pas gevallen sneeuw, licht glinsterend en sereen
als een witte deken over het hele land, met de nodige overlast voor het verkeer op de weg, treinen en
vliegtuigen. Er wordt gewaarschuwd niet de weg op te gaan in verband met de gladheid en code rood
is afgegeven. Voor kinderen is de sneeuw leuk, tijd om de slee voor de dag te halen en
sneeuwpoppen te maken of sneeuwballen gevecht te beginnen. Ja december is ook wel de
lichtjesmaand met zijn verlichte straten, huizen, deuren en ramen. Ook in de bomen zie je
tegenwoordig verlichting hangen, heel gezellig omdat het toch al vroeg donker is.
Ook het vierde en tevens laatste kwartaal dit jaar voor ons clubblad “De Brug” staat in het teken van
het 100 jarig bestaan van onze gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid, waarbij wij werden
verrast met de Koninklijke Erepenning en bijbehorende oorkonde, die werd uitgereikt door de
wethouder J. Olthof van Zaanstad, op zaterdag 25 november 2017 tijdens de druk bezochte receptie
en er volgt nog meer nieuws!
Zoals: in en om “De Greep”, 100 jarig jubileum, rommelmarkt, vrijwilligersavond, jaarvergadering,
lessen en leiding, volleybalspelers gezocht, uitslagen competitiewedstrijden, een leuke kleurplaat en
nog veel meer.
Gedicht: IK ZOEK EEN LAND
December is ook de maand van lekker binnen, drukte, gezelligheid,
warmte en licht, genieten van feestelijke maaltijden, samen zijn met
familie en vrienden, kerstdagen zijn heerlijke en mooie momenten
die elk jaar weer terug komen.

Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is,
waar de mensen hand in hand
te samen leven in dat land.

Wij wensen jullie een jaar als alfabet, met alle letters van A tot Z.
Van arbeid, Blijheid, Creativiteit, tot Zon, Zegen en Zaligheid.
Prettige en gezellige feestdagen.

Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is,
waar de mensen zorgen dat
er niemand doodloopt in die stad.

Tevens een vrolijk eind en een goed begin met een handdruk, een
omhelzing, één kusje hier op de wang en ook nog één kusje daar
op de andere wang, een knuffel mag ook, nu wensen wij elkaar een
Gelukkig Nieuwjaar. Proost op 2018!!!
De Redactie
Sabrina en Liesbeth
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
Kijk voor de kleurenversie op www.krachtenvlugheid.nl onder menu
voor leden vervolgens naar clubblad.

Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is,
waar de mensen last en kruis
te samen dragen in dat huis.
Ik zoek een mens die vrede is,
die ons een weg tot leven is
en die ons allen op doet staan;
de handen aan de ploeg te slaan.
Ik zoek een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat;
een stad, een huis, een luchtkasteel,
o God, vraag ik misschien teveel?
(Gedicht van Henk Jongerius)

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

Kopij inleveren voor 9 maart 2018
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 z ien 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 hind er 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 maak t 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 bed rijf.
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ROMMELMARKT
Weer een succesvolle rommelmarkt!
Zaterdag 7 oktober was het na lang wachten weer zover: Er werd weer een rommelmarkt
bij K&V gehouden!
In maanden die hieraan vooraf gingen was er door de Rommelmarktcommissie al bergen
werk verzet, om deze dag in goede banen te leiden.
Hoewel het weer dit jaar niet erg meezat, stond er ruim voor 09.00 uur al heel wat volk
voor de deur. Dat zou wat beloven voor deze dag!
Toen de deuren eenmaal open gingen was het een drukte van belang. Na de eerste
stormloop in de ochtend, wisten nog heel wat mensen de gymzaal te vinden tussen de
buien door.
Vooral bij de kinderspullen en de kleding werden goede zaken gedaan! In de kantine
stond een grote tafel met prachtige prijzen, waarvoor lootjes gekocht konden worden.
Daarnaast hadden we natuurlijk ook ons befaamde “Rad van Avontuur”, dat we een
aantal keren over de dag hebben gedraaid. De winnaars van de diverse spellen staan
onderaan dit stukje genoemd, gefeliciteerd met jullie prijs!
Na een lange, maar zeer succesvolle dag, was het tijd om op te ruimen en daarna
gezamenlijk de opbrengst te tellen. Ondanks het slechte weer, hebben we een mooie
winst €1578,- binnengehaald! Na de rommelmarkt zijn er nog een aantal waardevolle
zaken via Marktplaats verkocht, waar ook nog een bedrag van €35,- uit kwam. Al met al
zijn we natuurlijk erg tevreden met deze opbrengst en we zijn hard aan het nadenken
waar we dit mooie bedrag ook kunnen besteden!
Namens de PR commissie en de Rommelmarktcommissie willen we langs deze weg
iedereen bedanken die geholpen heeft er weer een succesvolle rommelmarkt van te
maken!We hopen een volgende keer weer op jullie inzet te kunnen rekenen!
Namens de Rommelmarktcommissie,
Anke de Kruijf

Winnaars van de diverse spellen:
Ingeleverde strookje op de ledenbrief
Donaties in de melkbus
Pot boterballen gewicht raden (2200 g)
Pot M&M’s aantal raden (930 stuks)
Wat is dit ding?
Sjoelen
Spijkerbroekhangen

Rona en Mira den Dulk
Anonieme winnaar
Emma Machgielsen (2150 g)
Patricia Groothedde (1012)
Wil van Koolwijk
Wil van Koolwijk
Gonda Kaai
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100 JARIG JUBILEUM 25 NOVEMBER 2017
De voorbereidingen voor een mooie bijzondere dag voor het 100 jarige K&V.
Na vele besprekingen en verdelen van taken kon de jubileum commissie verder met het werken
aan de receptie.
Veel kaarten en brieven werden verzonden en gelukkig werd er ook gereageerd.
Dit werk werd na overleg, in hoofdzaak door Wil gedaan.
Toen we ongeveer wisten hoeveel mensen hadden gereageerd, kon het verdere werk voor de
dag zelf beginnen. En dat was nog een heleboel.
Krant
Zo waren er een aantal interviews met verslaggevers.
Resultaat; een hele pagina in de Zaankanter en een dubbele in Dagblad Zaanstreek.
Na 25 november foto’s en korte verslagen waar we heel blij mee waren.
25 november 2017
Zaterdagmorgen 9.00 uur waren de hulp ploegen aanwezig in de kantine.
Van het bestuur; ook voorzitter Albert, die toch alles probeerde te overzien.
In de gymzaal werden de dikke matten voor de toestellen gezet en een aantal vlaggen
opgehangen en 1 vlag buiten.
Dan de 30 tafels en een 200 stoelen in de zaal geplaatst.
Deze klus was voor een viertal heren en twee dames. GOED WERK VERRICHT EN BEDANKT!!!!!!
De zaal zag er super gezellig uit met een kleedje en bloemetje op iedere tafel.
In de kantine gingen 5 dames aan het werk om alles klaar te zetten voor de receptie.
Maar ook al een aantal attributen voor het warm/koud buffet.
Denk aan glaswerk, drinken, koffie/thee koppen, borden, bestek enz.
Taken voor bedienen werden besproken; zoals weer aanvullen en het gebruikte ophalen en
afwassen, maar ook de wc’s schoonhouden.
Kwart voor elf konden we allen naar huis, even rust en om 14 uur stonden er 7 dames klaar om
de receptie-gangers bij binnenkomst en na het melden bij Wil, te voorzien van koffie/thee in de
kantine. Daarna in de gymzaal; op dienbladen met drinken en schalen met hapjes tussen de
mensen en tafels door om iedereen te bedienen.
Het was een leuke maar zeer drukke middag en avond voor deze dames, waarvoor wij heel veel
bewondering hadden en die wij zeer dankbaar zijn.
Zij waren van 9 tot 22 uur heel hard aan het werk. KLASSE DAMES!!!!!!!!!
ALLE 13 MEDEWERKERS (5 K&V.ers en 8 vrijwilligers) BEDANKT!!
De jubileum commissie
Wil, Hendrike en Hennie
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Het feest van de receptie
Allereerst een enorm goede, gezellige sfeer.
De ceremonie meester Eltjo Lanting opende met een hartelijk welkom.
Hierna gaf Hennie Bakker in 10 minuten een overzicht van 100 jaar K&V.
De volgende spreker was loco burgemeester Jeroen Olthof namens gemeente Zaanstad.
Namens Koning Willem Alexander overhandigde de heer Olthof de
Koninklijke Erepenning met de hierbij behorende
oorkonde. Wat een eer deze te mogen ontvangen. Daarbij
hoorde een geldbedrag voor aanschaf van materiaal. Bestuurslid
Sabrina kreeg een prachtig boeket. Hierna kon men even genieten
van foto beelden uit 100 jaar K&V.
De volgende sprekers waren;
 Dhr. Warffemius namens de KNGU.
 Dhr. Bob Zwaal namens de kring Zaanstreek/Waterland.
 Dhr. Ab Zwart namens Gymn. ver. Hercules Beverwijk.
 Mevr. Marianne Deudekom namens de L.V.M.C
Als laatste gaf voorzitter Albert Oosterbroek een toekomstvisie voor K&V en bedankte hij de
jubileum commissie en ceremonie meester voor hun geweldige inzet en overhandigde hen een
bloemetje als blijk van waardering.
Er waren vele felicitaties van (oud)leiding en (oud)leden.
Eltjo gaf met 3 stukjes touw een goochel act, dit ging om het samengaan van de
gym verenigingen D.I.O. en SIMSON uit Koog aan de Zaan in Kracht en Vlugheid.
De 3 kleine stukjes touw werd 1 touw, het samengaan van
3 verenigingen. Heel mooi!
Voor veel mensen was het een warm en soms emotioneel weerzin met personen
“van toen” uit de afd. sport van de gemeente, jeugdleden, (jeugd)-bestuurders
en bestuurders uit kring en gewest uit de K.N.C.G.V. periode.
Aanwezig was de 92 jarige Jan van de Molen, in 1965 benoemd tot lid van
Verdienste. Maar ook bestuurders/leden van onze drumband “het Vendel” en de
afd. Volleybal.
Het langste en nog actief lid (dames conditie) sinds 1942 is Hendrike v.d.
Ham. De heer Gerrit de Ridder, nog actief bij de heren brugbal, is lid sinds
1943. Aan het eind van de receptie kregen de bestuursleden, als dank voor hun
inzet in onze club K&V. Een bloemenboeket aangeboden.
Na de receptie begon om 18.00 uur het koude en warm buffet dat klaarstond in de kantine.
Het smaakte heerlijk en iedereen was erg tevreden.
Hierna ontstond een reünie met overal groepjes in de zaal en lachende gezichten.
Allen verhalen ophalend uit hun gymjaren en foto’s zoekend in de archiefboeken.
Het was een geslaagde feestdag van onze honderdjarige, waar velen met plezier op terug zullen
kijken.
NU VERDER KIJKEN.
Onze blik gaat nu vooruit, naar de toekomst.
Openstaan voor meer reclame, activiteiten en nieuwe vormen van bewegen.
Maar wat belangrijker is; Leden activeren voor bestuurswerk en jeugd betrekken bij de
activiteiten van de propaganda en activiteiten commissie.
Natuurlijk is hierin zeker de leiding belangrijk, zij hebben het meest contact met de leden.
K&V.-ers, wat je ook doet of bent bij K&V., bestuur, leiding, lid, jurylid of vrijwilliger zet je in voor
deze club en help mee om K&V 105 jaar “ jong” te laten worden.
Hennie Bakker-Ultee
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FOTO’S: 100 JARIG JUBILEUM 25 NOVEMBER 2017

Opening

Koninklijke Erepenning

Het was een gezellige volle zaal met alle mensen die kwamen naar de receptie.

Het koud en warm buffet.

Het buffet was goed in de smaak gevallen.
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IN en OM “De Greep”
De gymzaal De Greep is in de maand oktober voorzien van een aantal muurschilderingen.
De vier turnfiguren met omlijsting in de kleuren van hal, kleedkamers en kantine geven
een fleurig beeld. De kunstenaar Neal heeft dit fantastisch gedaan. Wij hebben ook
diverse complimenten mogen ontvangen waarvoor hartelijk dank.
Ook zijn de laatste kleine werkzaamheden die in de kantine moesten gebeuren gedaan.
Geeft een lekker gevoel !! Het is nu echt klaar!!
Ook buiten is het groen weer gekortwiekt dus lekker de winter in. Na deze winter zal het
ongewilde groen wel weer uit de grond schieten.
Helaas moesten we ook aan de slag om een lekkage te verhelpen bij de nood uitgang
van de gymzaal. Na veel speurwerk is het ons gelukt het water af te stoppen zodat alles
weer droog is.
Commissie

VRIJWILLIGERSAVOND
Deze zal gehouden worden op vrijdag
12 januari 2018 in De Greep. Alle
vrijwilligers ontvangen een uitnodiging
welke aan het clubblad “De Brug” wordt
toegevoegd.
Mochten wij u zijn vergeten schroom niet
en laat het ons weten zodat wij de fout
kunnen herstellen.

JAARVERGADERING
Het bestuur zal op vrijdag 16 maart 2018
verantwoording afleggen over het jaar
2017.
In de maand februari zal het jaarverslag
op de lessen worden uitgedeeld evenals
de uitnodiging voor het bijwonen van
deze jaarvergadering.
Noteer de datum vast in uw agenda!!
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LESSEN EN LEIDING
Juf Stephanie heeft het bestuur een tijdje geleden verteld dat zij met ingang van
1 januari 2018 geen les meer kan geven aan de kinderen op de dinsdag. De reden is dat
zij het op haar “andere” werk erg druk heeft en dat zij het niet kan combineren met haar
gezin. Dus moest zij de beslissing nemen om met het lesgeven te stoppen. Wij vinden dit
jammer mede omdat Stephanie bij K&V is begonnen als turnster en later leidster werd.
Wij wensen Stephanie het aller beste en zullen haar vast nog bij diverse activiteiten zien.
Haar opvolgster is ook geen onbekende bij K&V. Dus vanaf dinsdag 9 januari 2018 zullen
de lessen worden geven door Chris Houtkooper.
Wij wensen Chris en de kinderen heel veel turnplezier.
GEBOREN
Op 10 november 2017 is Nika geboren
dochter van Susanne Meertens en
Maurice Kroese.
Wij feliciteren Susanne en Maurice met
deze wolk van een dochter die
3020 gram woog en 47 cm lang was.

OVERLEDEN
Op 3 november 2017 is ons lid Jan Bos op
71 jarige leeftijd overleden. Jan was een
vrijwilliger die veel heeft betekend voor
K&V. Hij was present bij het schoonmaken
van onze accommodatie, bezorgde het
clubblad en heeft zich ook zeer
verdienstelijk gemaakt met het “klussen”
in De Greep. Uiteraard was hij ook de man
die de Grote Club Aktie regelden. Kortom
iemand waar wij op konden rekenen en
die wij zeer zullen missen.
Wij wensen zijn vrouw Marleen en dochter
Irene veel sterkte met het verlies van man
en vader.

NIEUWE VOLLEYBALSPELERS GEZOCHT
Voor de woensdagavond zijn wij opzoek naar volleyballers. Zowel
bij de beginners, die van 19.00 tot 20.00 uur trainen, maar vooral
bij de gevorderden is plaats voor een aantal spelers,
waar er een paar door omstandigheden hebben moeten opzeggen.
Deze training is van 21.00 tot 22.30 uur.
Kom en speel mee om te kijken of het wat is.
Tot ziens in de gymzaal van de Zoekerschool aan de Fortuinweg in
Rooswijk Zaandijk.
Hilda Keuning
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
Competitie wedstrijden te Wormer.
In het weekend van 25 en 26 november 2017 werd de eerste competitiewedstrijd
gehouden in de sporthal te Wormer. De organisatie had niets aan het toeval overgelaten
waardoor de wedstrijden, zoals van ouds, een feilloos verloop hadden.
Voor K&V deden er veel turnsters mee die voor het eerst aan een “echte” wedstrijd
deelnamen. Dat was merkbaar! Diverse meiden waren nogal zenuwachtig omdat zij niet
wisten hoe alles precies ging. Maar ondanks deze onzekerheid hebben zij een puike
wedstrijd geturnd waar met voldoening op terug gekeken kan worden.
De volgende turnsters gingen met een medaille naar Zaandam:
Zaterdag 25 november 2017
Leeftijdscategorie
Pré-instap

Niveau
D2

Naam
Emilie Weesie

Punten
51,50

Plaats

Instap

D2

Isabelle Gnimavo

49,43

D2

48,10
51,60

4e

Pupil 1

Vivienne Gnimavo
Nashaira Hardenberg

Junior

E

Kira Mantel

41,90

4e

Senior

D

Floor Eline Zilver

42,75

Zondag 26 november 2017
Pupil 2

D2

Kiki van der Vlis

50,35

Pupil 1

RV

Megan Clijdesdale

50,45

RK

Anne Konijn
Denise Antoni

49,90
42,35

Demi Man

40,55

Venessa Offei

39,95

Jeugd 1 en 2

Meiden en leiding van harte gefeliciteerd met deze
resultaten en nu op naar wedstrijd 2 van deze competitie.
K&V podium:
1e: Denise Antoni
2e: Demi Man
3e: Venessa Offei
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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
17.30 — 18.30
Turnen meisjes en jongens 4 t/m 7 jaar
18.30 — 19.30
Turnen meisjes en jongens 8 en 9 jaar
20.00 — 21.00
Workout op muziek van deze tijd
Dinsdag
17.00 — 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
18.30 — 19.30
Turnen jongens 8 t/m 13 jaar
20.00 — 21.00
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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AGENDA
Vakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paasvakantie
Koningsdag
Mei vakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

15
21
5
23
24
30
1
27
28
10
20
16

juli
oktober
december
december
februari
maart
april
april
april
mei
mei
juli

2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

t/m 3 september
t/m 28 oktober
(alleen jeugd)
t/m 7 januari
t/m 4 maart

2017
2017
2018
2018

t/m

2 april

2018

t/m

6 mei

2018

t/m 21 mei
t/m 2 september

2018
2018

Wedstrijden
27-01-2018

2e competitiewedstrijd dames

Wormer

28-01-2018

2e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

08-03-2018

Volleybal toernooi

Wormer

10-03-2018

3e competitiewedstrijd dames

Wormer

11-03-2018

3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

07-04-2018

Ringenzwaai wedstrijd

Zaandam

14-04-2018

Onderlinge wedstrijden

Zaandam (De Greep)

27-05-2018

Toestelkampioenschappen

Wormer

Activiteiten
12-01-2018

Vrijwilligersavond

De Greep

16-03-2018

Algemene Jaarvergadering

De Greep

14-04-2018

Onderlinge Wedstrijden

De Greep

10-5 t/m 13-5-2018

Hemelvaartkamp K&V

??
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Kleurplaat

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar
14

Hier kan uw advertentie staan.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met
secretariaat@krachtenvlugheid.nl
of 075 — 615 74 57

