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VOORWOORD 

  
Beste K&V-ers, 
 

Zoals u inmiddels heeft gemerkt zijn we de winterperiode 
ingegleden. 
Dikke jassen en vooral regenkleding aan op weg naar de 
sportzaal. 
De ramen en deuren staan niet meer open om voor frisse 
lucht te zorgen , de kachel staat aan. 
Helaas is degene in de Greep alleen nog  handmatig in te 
stellen waardoor het sinds een paar weken aan de warme 
kant is. Commissie de Greep houdt zich bezig met het     
zoeken naar een adequate oplossing via externe bedrijven. 
  
Het leuke van bestuurslid zijn is dat je op" werkbezoek " 
mag. In oktober waren de KEWIK-lessen en wat was het 
leuk om hiervoor naar de gymlessen te gaan! Enkele be-
stuursleden en ikzelf bezochten de jongens- en meisjes gym 
uren. Wat een enthousiaste kinderen en zo lenig.....Doel van 
onze bezoeken was om in gesprek te raken met ouders/   
bezoekers. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van wat 
er speelt tijdens en na de lessen. 
Een nieuwe voorzitter betekent niet alleen een nieuw gezicht 
maar ook nieuwe, andere inzichten. K&V bestaat al meer 
dan 100 jaar en draait goed. Om ook in de toekomst een  
bekende te blijven in de Zaanstreek en omstreken is het wel 
noodzakelijk om te blijven meebewegen en ontwikkelen in 
de tijd. 
Reden om u als ( ouder/ verzorger van een ) lid te vragen 
mee te denken over de toekomst van K&V, hierover leest u 
meer in deze " de Brug". 
        
Een vereniging die al zo lang bestaat heeft vaak ook al     
jarenlang dezelfde leden. Het gebeurt helaas dan ook dat 
( oud ) leden komen te overlijden. 
Enkele weken geleden overleed de heer Siem Schijf.        
Velen kenden hem en hebben inmiddels afscheid van hem 
genomen. 
 
Het leven gaat weer verder en dat betekent dat we           
binnenkort al Kerstvakantie hebben. Twee weken niet     
sporten, dat merken we de eerste les na de vakantie altijd 
goed. 
Namens het bestuur van K&V wens ik u en uw geliefden   
fijne feestdagen toe en een heel gezond en sportief 2020. 
 
 

Patricia Kruijt 
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CONTRIBUTIE 
  

Gymnastiek en turnen: Per 1 april 2018 (per kwartaal) 

Jeugdleden tot 17 jaar € 32,50  

Jeugdlid turnt 2 uur per week € 45, -  

Jeugdlid turnt 3 uur per week  € 60, -  

2e jeugdlid uit één gezin € 27, -  

Leden vanaf 17 jaar € 37,50 

Ouder-en-Peutergym en Dames 65+ € 37,50 

  

Recreatief:*   

Aerobic, Totall Work Out, Volleybal € 37,50 

Dames conditie € 37,50 

Heren Keep fit € 37,50 

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

    
Turnen: 1)   

Jeugdtraining vanaf 5 jaar  € 25,50 

A Jeugdselectie € 70, - 
B Selectie € 45, - 

Selectie (ouderen) € 75, - 

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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Functie Naam Email Telefoonnr. 

Voorzitter Patricia Kruijt voorzitter@krachtenvlugheid.nl 075 — 6162676 

Secretaris Joop de Boer secretariaat@krachtenvlugheid.nl 075 – 615 74 57 

2e Secretaris Vacature    

Penningmeester Albert Oosterbroek penningmeester@krachtenvlugheid.nl 075 – 617 59 46 

2e Penningmeester Vacature   

Bestuurslid Sabrina v.d. Graft bestuurslid@krachtenvlugheid.nl   

Bestuurslid Ihsan Cengiz bestuurslid@krachtenvlugheid.nl  

Ledenadministratie André van de Berg ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl - 

BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 

mailto:voorzitter@krachtenvlugheid.nl
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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 2020 wordt het    
bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 februari 2020 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. Esther van de Vooren.  
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. 

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:  
ledenadministra-
tie@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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Ja, ja trouwe en gezellige lezers van ons clubblad "De Brug" we zijn weer aangekomen in de  
laatste maand van het jaar, namelijk december ook wel de feestmaand genoemd met name    
Sinterklaas, die inmiddels alweer terug is naar het warme Spanje na de kinderen en volwassen 
misschien wel met een cadeau heeft verblijd, Kerstmis, Oud en Nieuwjaar, dit zijn drukke dagen, 
vooral om de boodschappen voor een feestelijke maaltijd met familie en of vrienden op een mooi 
gedekte tafel te krijgen, optie is ook om uit eten te gaan, geeft iets minder stress, maar het blijft 
druk en o zo gezellig met elkaar. 
Het is ook weer de tijd om kaarsen aan te steken voor sfeer, warmte en licht in het donker.      
De straten en huizen zijn ook weer mooi verlicht de kerstliedjes zijn ook volop te beluisteren op 
de radio, om vervolgens lekker mee te zingen met de bekendste songteksten. 
Buiten wordt het kouder, we hebben al een paar maal de autoruiten moeten krabben om het ijs 
eraf te halen, maar binnen in huis is het lekker warm, want we houden niet zo van kou, tenzij je 
kunt gaan schaatsen op natuurijs, daar worden we weer warm van en anders wordt het     
schaatsen op de ijsbaan. 
Na de gezellige kerstdagen stevenen we af op Oudejaarsdag met oliebollen, appelflappen en   
allerlei borrelhapjes, lekker genieten met alle mensen die je dierbaar zijn en even stil staan bij de 
dierbaren die ons ontvallen zijn, wat fijn zijn al die dagen samen met de tijd van tradities, licht en 
warmte om je heen. Hoe dan ook, geniet ervan als de klok de laatste minuten van het jaar weg 
tikt en het nieuwe jaar zich aankondigt. Op klokslag middernacht, laat het vuurwerk en de kurken 
maar knallen en hef dan het glas "Proost" en toast op een sprankelend Nieuwjaar 2020 met de 
allerbeste wensen voor iedereen, maak er een geweldig jaar van en hopelijk worden al je dromen 
waar. 
Wij wensen iedereen VREDE, HOOP, LIEFDE, GELUK vandaag, morgen en altijd. 
Ook het vierde kwartaal van ons clubblad "De Brug" staat weer vol met nieuws. Zoals; in en om 
"De Greep", vrijwilligersavond, overleden lid van verdienste Siem Schijf, brainstormsessie,        
jaarvergadering, lessen in de Zoeker, Sponsorkliks, Grote Clubactie, wedstrijduitslagen 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 hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

 
De Redactie 

Sabrina en Liesbeth 
 

Kijk voor de kleurenversie op www.krachtenvlugheid.nl.  
Onder menu voor leden vervolgens naar clubblad. 

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

Kopij inleveren voor 13 maart 2020 

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 verschil-
lende 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 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 aanle-
vert 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.  

http://www.krachtenvlugheid.nl
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IN en OM  “De Greep” 
 
Deze periode heeft ons veel kopzorgen gekost omdat na de vakantie de verwarming niet 
meer wilde branden. 
Uit onderzoek bleek dat de regeltechniek het heeft begeven en dat vervanging hiervan 
niet simpel is te realiseren. Hier moet een volledige nieuwe regeltechniek in want de 
“verouderde” techniek (12 jaar) is niet meer voorhanden. Gelukkig hebben we wel      
verwarming omdat deze nu handmatig is ingesteld en 24 uur per etmaal brand. 
Er zijn diverse offertes aangevraagd en worden bekeken door de commissie met advies 
van deskundige zullen wij de voor ons beste optie kiezen. 
Omdat dit soort bedrijven het erg druk hebben zal de vernieuwing van de                   
regelapparatuur niet voor januari 2020 kunnen plaatvinden. 
Maar als dit is geïnstalleerd zijn we voorzien van de nieuwste technieken en zal de      
verwarming weer volop kunnen draaien met de juiste temperatuur per lesuur. 
Daarnaast is de verlichting in de kleedkamers vernieuwd inclusief beveiliging van           
de TL balken. Ook zijn de steunen voor de evenwichtsbalken in de gymzaal van een    
beveiliging voorzien zodat beschadiging van de balken kan worden voorkomen. 

 
Commissie 

Vrijwilligersavond. 
 

Op vrijdag 10 januari 2020 wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. 
Alle vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en wij hopen dat velen    
gehoor geven om samen als K&V(st)ers bijeen te komen en er een leuke avond van te 
maken. 
De invulling van deze avond is mij op dit moment nog niet bekend maar het wordt vast 
weer gezellig en zien we elkaar weer eens niet als werkers maar als vrijwilligers die in de 
“watten” worden gelegd. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en u/je bent wel vrijwilliger schroom dan niet en 
neem contact op met één van de bestuursleden zodat de fout goed gemaakt kan worden. 

Overleden Lid van Verdienste Siem Schijf. 
 

Op zaterdag 16 november 2019 is overleden ons Lid van Verdienste Siem Schijf op de 
leeftijd van 82 jaar. 
Siem was de man die voor K&V heel veel heeft gedaan zoals het drukken van ons     
clubblad “De Brug” het vergaren en zend klaar maken. Maar ook was hij de man die vele 
klussen heeft gedaan zoals schilderen, helpen bij het bouwen van onze huidige kantine, 
maar ook was hij present toen er een nieuwe vloer in de gymzaal werd gelegd niets was 
te gek, je kon hem alles vragen en het kwam voor elkaar. Siem was ook een man die  
elke afspraak na kwam je kon echt op hem bouwen. Wij zullen hem missen!! 
Wij wensen Rina, Sylvia en Kyra de komende periode heel veel sterkte om dit verlies te 
dragen. 

Brainstorm sessie 
 
Wilt u ook meepraten, meedenken over de toekomst van onze (uw)  
gymnastiekvereniging? Heeft u nieuwe ideeën of wilt u uw mening kwijt over zaken die 
beter zouden kunnen?  
 
Houd dan dinsdag 21 januari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur vrij in uw agenda. 
Er volgt een uitnodiging voor deze bijeenkomst. In deze uitnodiging staat meer  
informatie over waarom we deze bijeenkomst willen houden en op welke wijze u zich 
kunt aanmelden.  
 
Al nieuwsgierig geworden? Mooi zo, dan zien wij u zeker 21 januari. 
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JAARVERGADERING 
 
Deze zal dit jaar gehouden worden op 
vrijdag 20 maart 2020 in De Draai. 
Hier zal het bestuur verantwoording   
afleggen over het jaar 2019. 
 
Noteer deze datum vast in uw agenda!! 
De uitnodigingen zullen vanaf 2 maart 
2020 op de lessen worden uitgedeeld. 

LESSEN IN DE ZOEKER 
 
De uren op de dinsdag worden 
met ingang van 1 januari 2020 
samengevoegd en zullen  
worden gegeven van  
17.00 – 18.00 uur in de  
leeftijd van 5 tot circa 12 jaar. 
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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 

GROTE CLUBACTIE  
 
Een aantal jeugdleden hebben zich uitstekend ingezet om zo veel mogelijk loten van de  
Grote Club Aktie te verkopen. En dat is ook heel goed gelukt. 
Er zijn door K&V in totaal 731 loten verkocht en brengt netto € 1.563,50 op. 
Dat is een heel mooi bedrag dat besteed zal worden aan het kopen van diverse nieuwe  
materialen. Enkele leiding heeft al een wensen lijstje ingeleverd dus gaan wij kijken wat mogelijk 
is. De meest verkopende jeugdleden waren: 1e Mikki Kieft 63 loten, 2e Tessa Mouwen,     
Sanne Mouwen en Ilse Kabel elk 43 loten, 3e Nilaya Parden 38 loten. Meiden geweldig!!!!! 
Natuurlijk hebben de andere meiden die loten hebben verkocht ook lekker hun best gedaan en 
daar zijn wij heel blij mee ook jullie hartstikke bedankt. Want zonder jullie inzet hadden we niet 
zo’n mooi resultaat geboekt. Dan de kopers : voor de zekerheid de trekking van de prijzen is  
11 december 2019 en die kunt u bekijken op: www.clubactie.nl  

SPONSORKLIKS 

 
Zoals u wellicht weet kunt u K&V  
steunen door online aankopen te doen 
via Sponsorklik.  
Enkele K&V’(st)ers doen dit ook en dat 
heeft alléén dit jaar 2019 tot nog toe  
€ 227,26 opgeleverd. 
Als meer K&V leden dit doen dan steunt 
u zonder ook 
maar één cent 
extra te  
betalen K&V. 

WEDSTRIJDEN 
 

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen werd gehouden in het weekend van 9 en 10           
november 2019. De sporthal in Wormer zag er weer uitstekend uit zodat de turnsters heerlijk aan 
hun wedstrijd konden beginnen. Met dank aan de organisatie. 
Voor K&V deden er in totaal zo’n 35 meiden mee aan deze eerste wedstrijd van het seizoen.  
Het bleek dat er door een aantal dames nog het nodige trainingswerk moet worden verricht want 
het aantal medailles viel wat tegen. Maar de reden kan zijn dat men nu in een moeilijkere  
categorie is ingedeeld waardoor de oefenstof nog niet geheel onder de knie is. 
Dus de komende tijd zal er fanatiek geoefend moeten worden om bij de 2e competitiewedstrijden 
wel in de prijzen te vallen. Meiden zet hem op!!! 
 
De volgende meiden kwamen wel met een medaille terug naar Zaandam: 
Pupillen 2 D1  4e  Sanne Mouwen  51,35 
Pupillen 1 D1  2e  Emilie Weesie         53,78 
Jeugd RH       1e  Megan Clijdesdale  39,40 
Jeugd RH       3e  Jennifer de Vries     37,75   
Allemaal gefeliciteerd met deze resultaten ook de leiding. 

http://www.clubactie.nl


 

 DE         LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID 

CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool “Et Buut”) 
Maandag  19.30 — 20.30  Aerobic met yoga 
Woensdag  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  09.30 — 10.30  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 5 t/m 12 jaar 
Woensdag  19.30 — 20.30  Dames conditie-training  
  20.30 — 22.00  Volleybal gevorderden  

De Brug, december 2019  
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Kerstvakantie   21  december 2019  t/m   4 januari  2020 
Voorjaarsvakantie  15  februari  2020  t/m 22 februari  2020 
Goede vrijdag   10  april  2020   
Paasvakantie   12  april  2020  t/m 13 april  2020 
Koningsdag   27  april  2020 
Mei vakantie   28  april  2020  t/m    3 mei  2020  voorlopig!! 
Hemelvaartsdag   21  mei   2020  t/m 24 mei  2020 
Pinkstervakantie     31  mei   2020  t/m   1 juni  2020 
Zomervakantie     4 juli  2020  t/m   22 augustus  2020 

Wedstrijden: (onder voorbehoud) 

Activiteiten  

10-01-2020 Vrijwilligersavond  De Greep 

21-01-2020 Brainstormavond voor ieder De Greep 

20-03-2020 Algemene Leden Vergadering K&V De Greep 

Vakantie  

9-11-2019 1e competitiewedstrijd dames Wormer  

10-11-2019 1e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

18-01-2020 2e competitiewedstrijd dames Wormer  

19-01-2020 2e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

14-03-2020 3e competitiewedstrijd dames Wormer  

15-03-2020 3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

04-04-2020 Ringenzwaai wedstrijd Zaandam 

17-05-2020 Toestelkampioenschappen  Wormer 

20-06-2020 Onderlinge wedstrijden K&V De Greep 
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Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


