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VOORWOORD 

  
Beste K&V-ers, 
 
Voor velen - en niet in het minst voor  
hemzelf - zal het wennen zijn:  
Albert Oosterbroek is afgezwaaid als  
voorzitter. 
Aan mij de eer, zo voelt het wel als je  
iemand opvolgt die K&V ademt,  
de voorzittershamer over te nemen. 
 
Ik zal mijzelf even voorstellen:  
Patricia Kruijt- Verhaal, 46, getrouwd en  
wij hebben een zoon. Opgegroeid op de  
Boterbloemweg in Kogerveld. Zelf een  
aantal jaren geturnd en hulpjuf geweest  
bij de kleuters. Rond mijn 14e gestopt  
bij K&V om op mijn 26e samen met onze 
zoon weer lid te worden. Vanaf die tijd – met  een  
uitstap van een paar jaar- ben ik te vinden bij Margot van de 
Bor op de maandag- en woensdagavond tijdens de workout. 
Om de sfeer bij de vereniging aan te geven: na afwezigheid 
ben je altijd weer van harte welkom en voelt het alsof je in 
een warm bad thuiskomt. 
 
Het voorzitterschap is nieuw voor mij. Desalniettemin ga ik 
ervoor om samen met het dagelijks bestuur en de diverse 
commissies, K&V op de kaart te blijven zetten in de  
Zaanstreek. Het is niet alleen van groot belang dat we met 
zijn allen fit blijven maar ook dat, met name kinderen, we 
leren om samen met anderen te ontspannen en plezier te 
hebben.  
 
Dat we dan als vereniging hulp vragen aan de leden hoort 
daar wat mij betreft bij. 
Ik hoop dat er leden, of ouders van, zijn die net als ik de 
stap durven te wagen om iets voor je vereniging te doen, 
hoe klein ook, zie de opstaande functies. 
 
Iedereen een mooie zomer toegewenst. 
 
 

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 

De Brug, juni 2019  
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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 juli 2019 wordt het    
bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 augustus 2019 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.  
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. 

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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Na het noodweer begin juni met fikse en zware onweersbuien met veel regen en wind is het nu 
toch zomer geworden en worden we meteen getrakteerd op een hittegolf, als we de  
weerberichten volgen met temperaturen van boven de 30 graden Celsius.  
 
Lang leve de zomerstop en nu op naar een vakantiebestemming in de zon met je favoriete  
transportmiddel, hetzij naar het buitenland of in eigen land.  
Heerlijk genieten van de welverdiende rustperiode, waarbij we ons lichaam verwennen en de 
spieren laten ontspannen en relaxen en de zon zorgt voor de nodige vitamientjes en mooi egaal 
kleurtje! 
Als het even kan op vakantie zonder telefoon! 
Ja, de mobiele telefoon is niet meer weg te denken in het leven van de mensen, want het is  
tegenwoordig een geavanceerd toestel geworden met veel technologische hoogstandjes waarmee 
je kunt bellen, appen, sms'en, muziek luisteren, mobiel bankieren, contactloos betalen,  
internetten, films kijken, foto's maken en versturen en tevens dient het als agenda en  
telefoonboek, allemaal makkelijk om het thuisfront te laten weten hoe het gaat, ja die mobiele 
telefoon is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Je bent 24 uur per dag stand-by en 
altijd bereikbare.  
Geniet van je vrije dagen om je batterij weer op te laden, net als je mobiele telefoon die ook een 
oplader nodig heeft.  
 
Het tweede kwartaal van ons clubblad "De Brug" staat ook nu weer boordevol met nieuws!  
Zoals; Voorwoord van de nieuwe voorzitter, in en om "De Greep", sponsorkliks, zomervakantie, 
geslaagd, sponsor actie toestellen, samenvatting jaarlijkse algemene ledenvergadering, gebruik 
van foto's, Grote Clubactie, leiding aerobics de Tref, leiding freerunnen, werving tweede  
secretaris / penningmeester, uitslagen van wedstrijden 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 zomer en vakantie toe!!! 

 
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 20 september 2019 

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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GEBRUIK VAN FOTO’S 
 
Leg uw voorkeur vast in de ledenadministratie!!! 
 
In 2018 is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” van kracht geworden. 
Kracht en Vlugheid heeft hierop ingespeeld door alle werkprocessen waarbij  
persoonsgegevens in het geding zijn te beschrijven en waar nodig op te schonen. En er is 
een “privacyprotocol” vastgesteld, u kunt dit inzien op de website. 
 
Op initiatief van onze overkoepelende bond, de KNGU, is er nu ook een wijziging in de 
ledenadministratie opgenomen. Er moet nu aangevinkt worden of een lid al dan niet  
bezwaar heeft tegen publicatie van beeldmateriaal (foto’s, video’s). 
Er moet wat ingevuld worden, het hokje leeglaten kan niet. Alle leden moeten dus hun 
keuze kenbaar maken!!! 
Daar het niet te doen is alle individuele leden afzonderlijk te vragen wat ze willen, heeft 
het bestuur gekozen voor een -misschien niet zo elegante- maar wel praktische aanpak: 
iedereen wordt op “geen bezwaar” gezet tenzij men vóór 31 juli te kennen geeft 
wél bezwaar te hebben.  
 
U kunt dit doen door het sturen van een mailtje naar  
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl  
 

Joop de Boer, secretaris 

Kracht en Vlugheid heeft een nieuwe voorzitter 
maar dreigende bestuurscrisis is nog niet bezworen!!! 
 
 
Op onze laatste jaarvergadering hebben we mogen kennismaken met onze nieuwe voorzitter:  
Patricia Kruijt. 
Ook mogen wij ons gelukkig prijzen met een nieuwe wedstrijdsecretaris: Wil van Koolwijk én we 
hebben twee(!)mensen gevonden om de ledenadministratie te versterken: Marleen Bos en Tessa 
Kieft. 
 
Als u denkt dat het bestuur tevreden achterover gaat leunen, nagenietend over de behaalde  
successen als gevolg van briljant beleid (sommigen spreken van stom geluk), heeft u het mis.  
Er moeten nog twee vitale vacatures worden vervuld: 
 

2de Penningmeester 
 De tweede penningmeester krijgt om te beginnen bepaalde onderdelen van de financiële 

administratie onder zijn/haar hoede zoals de facturering van adverteerders en de 
“personeelszaken”. Op de wat langere termijn is het de bedoeling dat deze functionaris de 
eerste penningmeester wordt. 

 NB het is maar dat u het weet: K&V is een financieel supergezonde vereniging, u komt 
niet voor onaangename verrassingen te staan. 

2de Secretaris 
 De tweede secretaris zal aanvankelijk als ondersteuner van de huidige secretaris worden 

belast met een aantal deeltaken (notulering vergaderingen, bijhouden overzicht lessen-
leiding) maar zal binnen een jaar de taak van de eerste secretaris geheel overnemen. 

 
We willen niet te luchthartig doen over hoeveel het u “kost”, en dan gaat het niet om “tijd” maar 
om betrokkenheid. 
De tijdsinvestering bedraagt overigens in het begin een half dagdeel per week, later ongeveer 
een dagdeel per week. 
 
Wie durft??? 
Bel met Joop de Boer 0614287752 of mail: secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

mailto:ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl
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Op 15 maart hield K&V haar jaarlijkse algemene vergadering. Hieronder een beknopte  
samenvatting van het besprokene. Het volledige verslag is te lezen op de website. 
 
Scheidend voorzitter Albert Oosterbroek heet de 40 aanwezigen welkom en blikt terug over 
het afgelopen jaar. 
2018 is gekenmerkt door toenemende zorg om de invulling van een aantal vitale functies. 
Gelukkig zijn er wel positieve ontwikkelingen te melden. Vlak voor de vergadering heeft het 
bestuur mogen kennismaken met een heel geschikte kandidaat voor het  
voorzitterschap: Patricia Kruijt. Zij zal een aantal maanden op proef meedraaien voordat zij 
en het zittende bestuur een definitieve beslissing nemen. De aanwezige leden ondersteunen 
op voorhand de voorgenomen benoeming.  
Bovendien hebben zich twee mensen gemeld – Tessa Kieft en Marleen Bos-  die de  
Ledenadministratie gaan ondersteunen.  
En nog tijdens de vergadering meldt zich een nieuwe Wedstijdsecretaris: Wil van Koolwijk -
Slingerland. 
Alle nieuwe functionarissen veel succes! 
Overigens zijn nog niet al onze problemen opgelost: K&V moet nog op zoek naar een tweede 
secretaris en een tweede penningmeester.  
 
Het aantal leden is stabiel, we zitten rond de 520 leden. 
 
Financieel gaat het de vereniging voor de wind. Het boekjaar is afgesloten met een  
positief resultaat van € 2.030,-.  Er is namelijk iets meer contributie ontvangen en de  
uitgaven voor “Vergoedingen” waren lager dan begroot. 
Bij  “De Greep” waren er hoge kosten voor onderhoud, veroorzaakt door de vervanging van 
een defecte afwasmachine en een reparatie aan het verwarmingssysteem.  
Desondanks eindigde ook het boekjaar van De Greep met een mooi saldo: + € 4.711,- 
 
De Kascommissie heeft de Jaarrekening gecontroleerd en geen onregelmatigheden  
geconstateerd. Het Bestuur wordt decharge verleend. In 2019 bestaat de Kascommissie uit 
Jannie van den Bor en Wil van Koolwijk-Slingerland. Adrie Keuning is reserve. 
 
De Begroting 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld met daarbij de volgende kanttekeningen: 
de opbrengst van “SponsorKliks” zou veel hoger kunnen. Het bestuur zegt toe een 

“gebruiksaanwijzing” te maken. 
Het bestuur zegt toe nogmaals te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen  
lonend én mogelijk is. 

 
Tijdens de vergadering komt het vele werk van de commissies ter sprake. Een aantal  
commissies krijgt speciale aandacht. Zo wordt de Activiteitencommissie gevraagd naar de  
bestemming van het  Hemelvaartkamp dit jaar zal plaatsvinden. Helaas kon de AC daar nog 
geen antwoord op geven. De PR kampt nog steeds met een “personeelstekort”. Het bestuur 
roept de leden op zich aan te sluiten bij deze voor de vereniging zo belangrijk commissie!   
 
Sinds 2018 voert het bestuur gesprekken met zusterorganisatie “CCO”. Doel is samenwerking 
op een aantal gebieden zoals activiteiten en trainingen voor leidinggevenden. 
 
Enkele trouwe leden werden in het zonnetje gezet wegens hun 25 jarig lidmaatschap:  
Sylvia Carteaud , Ieke v.d. Dongen, Yathi Hadiyadi en Eltjo Lanting.  
Ilya den Dulk – Slingerland ontving de speld voor 40 jaar lidmaatschap!!! 
 
Tot slot spreekt Joop de Boer namens het bestuur lovende woorden tot de aftredende  
voorzitter. Hij prijst hem voor z’n nuchtere aanpak, z’n gigantische kennis, z’n niet aflatende 
inzet voor de vereniging en de prettige samenwerking. Met instemming van de gehele  
vergadering wordt Albert Oosterbroek benoemd tot Erevoorzitter. Joop de Boer overhandigt 
hem een Oorkonde waarin dit is vastgelegd en het geheel wordt bezegeld met bloemen en 
een daverend applaus! 

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
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IN en OM  “De Greep” 
 
Het toilet in de kleedkamer bleef steeds “doorlopen” waardoor de waterbak niet meer vol 
werd en het doortrekken niet het vereiste resultaat gaf. Dus is er een nieuwe  
waterbak opgezet met alle aanpassingen van dien. Fred heeft dat weer op een  
vakkundige manier opgelost. 
In de gymzaal is de onderste rand opnieuw gevoegd omdat het cement los laat en er 
daardoor steeds steentjes in de zaal liggen. Ook is de Mini tramp opnieuw vastgezet in  
de muur en kan volgens de kenners niet meer “los” komen. 

 
Commissie 

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  
€ 57,18 opgeleverd. 
Als meer K&V leden dit doen dan steunt u zonder ook maar één cent extra te betalen 
K&V. 
Dus doen!!!!!  
 
Hoe werkt het?  
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via  
SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie wordt op de bankrekening van 
Kracht & Vlugheid gestort. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u via 
Sponsorkliks.nl naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval 
keert Bol.com een commissie uit en profiteert Kracht & Vlugheid hier direct van! Op 
www.sponsorkliks.com kun je zien welke webwinkels er mee doen en dit zijn er veel! 

ZOMERVAKANTIE 
 
De vakantie begint op zondag 7 juli 2019 
om te eindigen op zondag 25 augustus 
2019. 
 
Dus op maandag 26 augustus 2019 
beginnen alle lessen weer!! 
 
 

GESLAAGD 
 
Zaterdag 30 maart 2019 heeft Gonda Kaai 
examen gedaan voor het diploma  
Verenigingsleidster en met een heel positief 
resultaat.  
Na het doen van het examen was het een 
spannende tijd van wachten wat de  
examencommissie had besloten.  
Het besluit was geslaagd!! 
 
Gonda van harte gefeliciteerd en  
veel succes bij het lesgeven. 
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SPONSOR ACTIE TOESTELLEN 
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WEDSTRIJDEN 
 
In het weekend van 23 en 24 maart 2019 werd de derde competitiewedstrijd van het 
nieuwe seizoen gehouden in de sporthal van Wormer. Na een gedegen training hebben 
de meiden zich van hun beste kant laten zien . Er gingen dit maal 8 meiden met een 
medaille naar huis en dat is een heel mooi resultaat  
De volgende meiden hadden in hun categorie een prijs: 
 
Zaterdag 23 maart 2019 
 

 
 
 
 
 

Zondag 24 maart 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle meiden maar ook hun leiding van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 

Pupil 1 D2 Isabelle Gnimavo 52,78 2 

Pupil 2 D2 Ilse Kabel 52,75 3 

Instap D2 Charlotte Wieringa 52,38 2 

Junior G Denise Beerendonk 41,35 4 

Pupil 2 RV Jennifer de Vries 53,75 1 

  Mandy Slootweg 52,65 2 

Jeugd 2 RK Denise Antoni 44,78 1 

Junior RK Nyah Uhlenbeek 43,18 2 

RINGENWEDSTRIJDEN 
 
Zaterdag 13 april 2019 was het dan zover dat de Ringenzwaai wedstrijden in De Greep 
te Zaandam werden gehouden. De organisatie was zo als we gewend zijn alles liep op 
rolletjes en het tijdschema kan weer subliem gehandhaafd worden 
Voor K&V werden de volgende medailles door de meiden in hun categorie gewonnen: 
 
3e Sophie-Jane Acheampong 8,3   2e Saphira Haddon 8,8 3e Marwa Lemtalsi 8,5 
3e Demi Donker   8,5   1e Mira den Dulk  8,8 3e Jennifer de Vries 8,7  
2e Mika Mocci   8,8   2e Meya van Bentum 9,0 3e Sofie Althuis  8,6 
2e Bodeil Hokke   8,7   1e Sem Mila Kleijn  9,2 1e Naomi van Maanen 8,3 
1e Emma Scholtens  8,7   2e Tessa Koole  8,6 2e Kim van der Meer 9,1 
1e Esther Nieuwenhuizen 9,4   3e Marit Siepel  9,0 1e Ilya den Dulk  9,8 
 
Alle meiden van harte gefeliciteerd met deze mooie medaille en natuurlijk ook jullie  
leid(st)er. 



 

 

TOESTELKAMPIOENSCHAPPEN 
 
Op 19 mei 2019 werden de toestelkampioenschappen te Wormer gehouden.  
De organisatie van de eerste twee wedstrijden was in handen van K&V. Samen met de 
Rayoncommissie werden alle functies bezet en kon de wedstrijd beginnen. 
Dank aan alle vrijwilligers om deze wedstrijden goed te laten verlopen is ook zeker hier 
op zijn plaats. 
De meiden van K&V hebben het goed gedaan en kwamen met de volgende prijzen weer 
terug in Zaandam. 
Pupillen:  1e bij sprong met 14,20  Sanne Mouwen 
Junior:  2e bij sprong met 11,15  Tessa Mouwen 
Instap:  3e bij sprong met 14,20  Jemelly Poeketi  
  4e bij sprong met 14,15  Juul Thijssen 
               3e bij balk met 14,05  Emilie Weesie 
  4e bij balk met 13,70  Charlotte Wieringa. 
 
Turnsters gefeliciteerd en uiteraard ook jullie leiding. 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN  
 
Zaterdag 25 mei 2019 werden deze jaarlijks terugkerende wedstrijden gehouden in  
gymzaal De Greep. Door de turnsters en turners is er de laatste weken op de gymles de 
nodige aandacht besteed om op deze dag goed voor de dag te komen. En dat is gelukt!! 
Ruim 125 turn(st)ers hebben aan (groot)ouders en andere familieleden hun oefeningen 
laten zien en deze werden regelmatig met applaus begroet. Dat is natuurlijk een teken 
dat het een goede oefening was maar vond de jury dat ook? 
 
De kinderen hebben volgens mij genoten van deze ongedwongen wedstrijd waar elke 
turn(st)er met een herinneringsmedaille en een diploma waarop ook de cijfers stonden 
naar huis gingen. Naast deze medailles gingen vele kids naar huis met een leuke  
standaard waarop staat dat je 1ste , 2de, of 3de bent geworden. Dat was dus extra  
glunderen. 
Kortom het was weer een fijne, gezellige en sportieve dag die volgend jaar zeker weer op 
de agenda zal staan. 
 
Allen gefeliciteerd met de medaille en de mooie cijfers. 
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Hemelvaartskamp 
 
Sprookjeskamp 2019 
 
Yes! Ook dit jaar mochten wij weer met een grote groep kinderen op Hemelvaartkamp! 
Al ruim 40 jaar gaat er elk jaar een groep kinderen met een te gekke ploeg leiding mee 
op kamp. Dit jaar was het thema “Sprookjes” en gingen we met ruim 40 kinderen naar 
Scouting Raboes in Laren.  
Het vertrek vanaf de Greep begon met een introductiespel, om te kijken bij welke groep 
jij het beste zou passen. Pas jij bij de heksen? Of ben jij meer een elfje? Of misschien wel 
een dwerg? Alle deelnemers kregen een gekleurd t-shirt en werden zo in groepen ver-
deeld.  
 
Bij aankomst keken we onze ogen uit, wat een prachtige locatie, middenin het bos! Hoe-
wel veel kinderen al jaren met ons meegaan, waren er ook dit jaar weer wat nieuwe kin-
deren mee. Daarom begonnen we, na het uitladen van alle spullen, met de kennisma-
kingsspelen. Terwijl in de keuken al begonnen werd aan de kippensoep en de macaroni 
had iedereen de tijd om het kampterrein te verkennen. ’s Avonds gingen we de hei op en 
werd er ’s nachts nog een smokkelspel gedaan voor de oudste deelnemers, waarbij de 
giftige appels van Sneeuwwitje gesmokkeld moesten worden. Daarna was het natuurlijk 
dik keten in de slaapzalen, en vrijdagochtend weer vroeg op!  
 
Er werd begonnen met een vossenjacht in het dorp, waarbij allerlei sprookjesfiguren ge-
vonden moesten worden. Je kreeg bij ieder figuur een zin uit een sprookje, die uiteinde-
lijk 1 verhaal zouden gaan vormen. Daarna was er nog tijd om een lekker ijsje te halen 
bij de plaatselijke ijskraam en terug op het kamp stond Levend Ganzenbord op het pro-
gramma, waarbij de deelnemers sprookjesachtige opdrachten moesten uitvoeren. Kun jij 
een stuk lopen in de Zevenmijlslaarzen van Klein Duimpje? Of vliegen op het tapijt van 
Aladdin? Na iedere goed uitgevoerde opdracht mocht er weer gedobbeld worden, om zo 
de finish te bereiken. 
 
’s Avonds hebben we lekker patat gegeten en daarna kon iedereen zich klaarmaken voor 
de Bonte Avond! Niet alleen was er disco, maar we hebben ook wat optredens gehad en 
konden marshmallows boven het kampvuur maken. Heel gezellig! 
 
Zaterdagochtend was het, geheel tegen de traditie in, alweer tijd om de spullen te pak-
ken. We zijn lekker gaan zwemmen in Bussum en hebben iedereen daarna weer hele-
maal schoon afgeleverd bij de Greep.  
 
En toen zat kamp er alweer op! Wij willen de deelnemers bedanken voor een geweldig 
gezellig kamp! Wij hebben ons in elk geval prima vermaakt, alleen was het natuurlijk veel 
te kort! Volgend jaar maar weer vier dagen??? 

 
 

Namens de kampcommissie, 
Anke 
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LEIDING AEROBIC DE TREF 
 
Manon heeft het bestuur laten weten dat 
zij de lessen op de woensdagavond niet 
meer kan geven wegens knieproblemen 
en drukte op haar werk. Dat is niet leuk 
voor Manon en de dames maar wij  
hebben dit te respecteren.  
De gezondheid gaat natuurlijk boven het 
lesgeven. 
 
Manon hartelijk dank voor je inzet en wij 
wensen je natuurlijk beterschap met de 
knieën en hopen je toch weer eens voor 
de groepen te zien staan. 
Op dit moment zijn wij nog bezig met 
het zoeken en hopelijk vinden van een  
opvolgster. 

LEIDING FREERUNNEN 
 
Helaas heeft Casper van Zeelt aan het  
bestuur laten weten dat hij met ingang van 
het nieuwe seizoen geen les meer kan geven 
in verband met zijn werkzaamheden in de 
filmindustrie. 
Dat vinden wij heel jammer omdat Casper 
degene is/was die bij K&V het freerunnen 
van de grond heeft getild en met succes.  
De afgelopen 6 jaar heeft het freerunnen zich 
leuk ontwikkeld met een redelijk vaste groep 
freerunners. Casper heel veel dank voor je 
inzet en het lesgeven en veel succes in de 
filmwereld. 
De opvolger van Casper is Wesley Oostrom 
die ook de lessen op de maandag verzorgt. 
Wesley ook veel succes op de zaterdag. 
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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  
 
Grote Clubactie 2019, wie helpt een handje? 
 
De Grote Clubactie levert K&V elk jaar minstens € 1.000,- op.  
Het bestuur heeft daarom besloten ook dit jaar weer mee te doen. De loten zijn besteld, 
nu alleen nog even iemand die straks een handje toesteekt bij het verspreiden van de 
aanvraagformulieren en de loten. Het kost u alles bij elkaar niet meer dan 10 uur tijd en 
het levert de vereniging veel op.  
 
Bel even met Albert Oosterbroek: 0623903393. 



 

 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  09.30 — 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 4 t/m 6 jaar 
  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens vanaf 7 jaar  
Woensdag  19.30 — 20.30  Dames conditie-training  
  20.30 — 22.00  Volleybal gevorderden  

De Brug, juni 2019  
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AGENDA  
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Zomervakantie   16  juli  2019  t/m 25 augustus  2019 
Herfstvakantie   19  oktober  2019  t/m 26 oktober  2019 
Sinterklaas     5 december  2019 (alleen jeugd) 
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  

5-10-2019 Jumping Pannenkoek De Greep 

9-11-2019 Disco 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  

13-04-2020 Ringenzwaai wedstrijd Zaandam 

17-05-2020 Toestelkampioenschappen  Wormer 



 

 

Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


