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VOORWOORD
Beste K&V-ers,

Op het moment van dit schrijven leven we in een
onwerkelijke tijd.
Een virus houdt ons vrijwel de hele dag bezig.
De effecten hiervan werken door tot de meest ondenkbare
plekken.
Helaas ook tot onze vereniging.
In deze Brug zal er aandacht worden besteedt aan de impact
die deze gebeurtenissen hebben op de lessen die worden
gegeven door Kracht en Vlugheid.
Een van de gevolgen van de restricties die door de diverse
instanties worden opgelegd is dat vergaderingen moeten
worden uitgesteld, zo ook onze Algemene Leden
Vergadering die plaats zou vinden op vrijdag 20 maart.
Het bestuur wilde u heel graag voorstellen aan twee
vrijwilligers die zich hebben aangemeld als secretaris en als
2e penningmeester. We zijn heel blij met hun aanbod om het
bestuur te komen versterken. Officieel dienen zij te worden
gekozen door de leden tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Voorlopig nemen zij wel deel aan onze
bestuursvergaderingen en de werkzaamheden die bij hun
(officieel te maken) taak horen.
Het bestuur wil u ook graag meer vertellen over de
verduurzaming van “De Greep”, de eigen accommodatie van
Kracht en Vlugheid in het Kogerveld. Achter de schermen
vinden er allerlei voorbereidingen plaats zodat er tijdens een
ledenvergadering achtergrondinformatie kan worden
gegeven en door u aangegeven kan worden of u het eens
bent met de voorgenomen verbeteringen aan “De Greep”.
Voorgaande punten blijven natuurlijk staan voor de
Algemene Ledenvergadering die later in het jaar plaats zal
moeten vinden.
Namens het bestuur wens ik u gezondheid en sterkte in
deze verwarrende tijd.

Patricia Kruijt
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Penningmeester:
Hr. Albert Oosterbroek
GIRO NL52INGB0000706990
BANK NL61INGB0690419120
CGV kracht en vlugheid te Zaandam
K&V Zaandam
penningmeester@krachtenvlugheid.nl

Secretariaat K&V:
Hr. Joop de Boer
secretariaat@krachtenvlugheid.nl
Ledenadministratie:
Tuinstraat 60
1506 VZ Zaandam
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Wil van Koolwijk—Slingerland
wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl

Redactie clubblad:
Sabrina en Liesbeth van der Graft
clubblad@krachtenvlugheid.nl
Activiteitencommissie:
Mw. Wil Wiecherink
Tel. 06-15307498
activiteit@krachtenvlugheid.nl
PR commissie:
Ilya Slingerland
Tel. 06-49686711
Jenny Tromp
Tel. 06-26703260
pr@krachtenvlugheid.nl

Vertrouwenspersonen:
Mw. Wil van Koolwijk – Slingerland
Tel. 075-6167181 – 06-49634929
Hr. Joop de Boer
Tel. 06-14287752
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BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID
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

CONTRIBUTIE
Gymnastiek en turnen:

Per 1 april 2018

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

€
€
€
€
€

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

€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50

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

€
€
€
€

32,50
45, 27, 37,50
37,50

€ 40, - (Strippenkaart)

25,50
70, 45, 75, -

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 april 2020 wordt het
bedrag van uw rekening afgeschreven;
of
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 mei 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

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.
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
Beste lezers van ons clubblad "De Brug",
Het nieuwe jaar begon in dichte mist met niet veel zicht, dus van het afgestoken vuurwerk
hoorde je alleen de harde knallen en van de siervuurpijlen die hoog de lucht in gingen was weinig
van te zien, wat wel jammer was, maar het nieuwe jaar is wel met veel geluid ingeluid.
Begin februari kwam de storm Ciara met windkracht 9/10 en windstoten van 100 km per uur over
ons land razen met veel schade en het nodige ongemak, gevold door storm Dennis en of dat al
niet genoeg was kondigde de volgende storm zich alweer aan, waardoor carnavalsoptochten
werden afgelast maar carnaval werd nog wel gevierd, want de Brabantse nachten zijn lang!
De natuur komt uit zijn winterslaap, de voorjaarsbloemen bloeien volop langs de kant van de weg
in de berm, parken en tuinen! De bollenvelden staan ook al vol in bloei, het wordt lente, die
volgens de kalender begint op 20 maart. Heerlijk om weer lekker de natuur in te gaan voor een
gezellige boswandeling of even uitwaaien op het strand of lekker werken in je tuin om de bomen
en struiken te snoeien of bloembollen te planten en bloembakken weer op te fleuren met kleurige
violen. Het is ook weer tijd voor de schapen om te lammeren, wat veel drukte en gezelligheid
geeft bij de boeren op de boerderij en de kinderboerderijen, vrolijk word je van al dat dartelende
nieuwe leven ja het is lente en het is maart en maart roert zijn staart, maar nu niet vanwege het
weer, we zijn nu in de ban van een nieuwe zeer besmettelijk griepvirus, het coronavirus en
houden het nieuws hiervan goed in de gaten en volgen het advies van de regering op. Scholen,
horeca, theaters, sportaccommodaties zijn gesloten, wedstrijden en grote evenementen gaan niet
meer door, alle middelen worden gebuikt om de uitbraak te stoppen, dit is geen epidemie meer
maar een pandemie.
Ook nu staat ons clubblad "De Brug" weer boordevol met nieuws! Zoals; Coronavirus ten opzichte
van de lessen, in en om "De Greep", vrijwilligersavond, sponsorkliks, wedstrijden, grote club
actie, stukje geschiedenis en nog veel meer.
Blaffende hondjes, spinnende katjes, dartelende lammetjes, vrolijke geitjes, huppelende koeien,
knorrende varkens, kakelende kippen, zingende vogels, zoemende bijtjes, fladderende vlinders,
allemaal met een lente groet voor jou? Lieve help, hoe heb ik het nou?
Wij wensen iedereen alvast heel veel sterkte de komende tijd.
Mocht u nog iets missen of het leuk vinden om een keer een stukje te schrijven, schroom u dan
niet en laat het ons weten of stuur iets op naar clubblad@krachtenvlugheid.nl
De Redactie
Sabrina en Liesbeth
Kijk voor de kleurenversie op www.krachtenvlugheid.nl.
Onder menu voor leden vervolgens naar clubblad.

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

Kopij inleveren voor 12 juni 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 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 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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CORONAVIRUS TEN OPZICHTE VAN DE LESSEN
Dit is de laatste aanpassing. Dus alles is met 1 week verlengd!!
Ook K&V wordt geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus.
Op advies van het kabinet, RIVM, KNGU en NOC heeft het bestuur besloten de lessen tot
en met 6 april 2020 stop te zetten.
Wij hopen op dinsdag 7 april 2020 de lessen weer te kunnen hervatten maar dit is
natuurlijk afhankelijk hoe het virus zich ontwikkeld.
K&V zal zich houden aan de richtlijnen die worden opgesteld door de betreffende
instanties waardoor het virus zo optimaal mogelijk kan worden bestreden.
Dit is natuurlijk ook in het belang van alle leden omdat zij, indien het virus bij één van
onze leden aanwezig zou zijn, elkaar niet kunnen besmetten.
Natuurlijk hopen wij met z’n allen dat het bij de getroffen maatregelen blijft en dat wij
7 april 2020 weer van onze sport kunnen genieten.
Wij hebben getracht de leden, voor zover mogelijk, via de leiding over het bovenstaande
te informeren zodat jullie niet voor niets naar de gymzaal komen.
PS. De Algemene Leden Vergadering van 20 maart 2020 is hierdoor ook afgelast en zal
worden verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.
Gemaakt op: 15-3-2020
IN en OM “DE GREEP”
De roosters die voor luchtdoorstroming onder de gymzaal zorgen zijn vervangen.
Ook het hek is gemaakt nadat vandalen dit hadden ontzet.
De lekkage boven de bar is verholpen, na diverse pogingen.
Ook zijn er besprekingen geweest om ons voor te bereiden op de milieu eisen voor
gymzalen die gaan komen. Zo is er een scan uitgevoerd door derde om vast te stellen
waar maatregelen kunnen (moeten) worden genomen om hier aan te gaan voldoen.
Maar ook waar wij kunnen bezuinigen zoals op water, gas en elektra.
Daarnaast wordt gekeken naar zonnepanelen (wat is mogelijk en wat zijn de kosten).
Zo gaan wij stap voor stap verder met de verduurzaming van onze accommodatie.
Ook de problematiek met de kachel wordt hierin meegenomen zodat wij geen extra
kosten hoeven te maken maar juist twee vliegen in één klap kunnen vangen.
Kortom er is nog voldoende werk aan de winkel.
Commissie

Vrijwilligersavond.
Op vrijdag 10 januari 2020 werd onze jaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst weer gehouden in “De Greep”. Zo’n 45 vrijwilligers waren bij elkaar gekomen om gezamenlijk het
glas te heffen op het jaar 2020 en als dank voor hun inzet de buiken te vullen met het
heerlijke diner dat bestond uit een warm/koud buffet.
Na het nuttigen van al dat lekkers werden wij door onze PR verrast op een PUBQuiz.
Dat waren behoorlijk moeilijke vragen waarbij soms het o ja te horen was als,
na controle van de antwoorden werden gegeven.
Het was weer een gezellige avond die een vervolg zeker verdient.
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SPONSORKLIKS

CLUBBLAD DE BRUG

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 1e
kwartaal van 2020 €. 55,58 opgeleverd.
Als meer K&V leden dit doen dan steunt
u zonder ook maar één cent extra te
betalen K&V.

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 doen!!!!

Dus in het vervolg twee mogelijkheden
eenmaal in de brievenbus en eenmaal via de
website: www.krachtenvlugheid.nl

WEDSTRIJDEN

De tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen werd gehouden in het weekend van 18 en
19 januari 2020. 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 30 meiden mee aan deze tweede 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
3e competitie- wedstrijden hun slag slaan en proberen in de prijzen te vallen.
Meiden zet hem op!!!
De volgende meiden
Pupillen 1 D1 2e
Pupillen 1/2 RV 1e
2e

kwamen wel met een medaille terug naar Zaandam:
Emilie Weesie
53,05
Alyssa de Wit
51,50
Mylou v.d. Ven
50,35

Allemaal gefeliciteerd met deze resultaten ook de leiding.
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
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Stukje geschiedenis van “aerobics”
Eind jaren zestig ontstond in Amerika de bewegingsvorm “aerobics”, bedacht door
inspanningsfysioloog dr. Kenneth H. Cooper. Op luchtmachtbasis 6 in Florida werd deze
vorm van bewegen ingevoerd om piloten en astronauten te wapenen tegen de
zuurstofarme lucht op grote hoogte. Dit was nodig om hart en longen te versterken.
Op de basis werden onder leiding van een instructeur oefeningen gedaan op het ritme
van muziek. In een soort dansvorm, aerobicdance genoemd. De beelden ervan werden
uitgezonden op tv en bereikte ook Nederland. En al snel trokken instructeurs naar
Amerika om de kunst af te kijken en naar Europa te brengen.
De firma Reebok met onder andere instructeur Karl Noten bracht het naar Nederland en
samen met Margot meldde ik mij in de jaren tachtig aan om mee te doen met de
instructielessen van Karl Noten in Sporthallen Zuid in Amsterdam. Daar hebben we allebei
onze aerobic instructie diploma van Reebok gehaald.
Karl bracht aerobics in Nederland op tv via de AVRO, samen met Olga Commandeur
(bekend van Nederland in Beweging). Karl is later vervangen door Duco Bouwens, die nu
twintig jaar later nog steeds samen met Olga het programma “Nederland in beweging”
iedere ochtend met succes presenteert. Ook daar heb ik samen met Margot aan
deelgenomen in 2016. Hoe dat is gegaan is een verhaal apart en daar schrijven we een
volgende keer over.
Wij vonden aerobicdance gaaf om te doen en wilden dit graag introduceren bij Kracht &
Vlugheid. Zo gezegd zo gedaan. Na wat lobbyen hier en daar ben ik gestart en dat werd
een groot succes. Al snel liepen twee uren vol op woensdagavond. Met de turnlessen ben
ik toen gestopt omdat je als instructeur zelf meedoet en dat is intensief. Later zakte de
hype enigszins in toen iedereen, bevoegd of niet, in allerlei zaaltjes aerobic-lessen ging
geven.
Ook werden steeds nieuwe vormen bedacht zoals callanetics, steps, zumba,
yoga aerobic, power walking, interval aerobic, aquarobics, enzovoort. Margot en ik
hebben vele bijscholingen gevolgd in Den Helder, Hilversum en Amsterdam. Op enig
moment heeft Margot de lessen van mij overgenomen en is er een mix gekomen van alle
aerobicvormen en dat noemen we total workout waarbij diverse vormen beurtelings aan
bod komen en dat is zo afwisselend dat het niet snel verveeld. Goede muziek speelt
daarbij een hele belangrijke rol.
Na zo veel jaren vinden we het nog steeds heel erg leuk en blijven er zolang dat kan mee
doorgaan, want BEWEGEN MOET en liefst doen we dat met gezellige en enthousiaste
vrouwen. Dit geldt natuurlijk ook voor mannen, maar waar blijven ze?
Come on, let’s move
Janny van den Bor
(voormalig instructrice aerobics)
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DE

LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID

CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool “Et Buut”)
Maandag
19.30 — 20.30
Aerobic met yoga
Woensdag 17.30 — 18.30
Turnen meisjes en jongens van 4 t/m 7 jaar
18.30 — 19.30
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 — 19.00
Selectie training jeugd 9 t/m 13 jaar
19.00 — 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 — 22.30
Volleybal gevorderden
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AGENDA
Vakantie
Goede vrijdag
Paasvakantie
Koningsdag
Mei vakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

10
12
27
28
21
31
4

april
april
april
april
mei
mei
juli

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

t/m 13 april

2020

t/m 3 mei
t/m 24 mei
t/m 1 juni
t/m 22 augustus

2020 voorlopig!!
2020
2020
2020

Wedstrijden: (onder voorbehoud)
16-05-2020

3e competitiewedstrijd dames

Wormer

17-05-2020

3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

28-06-2020

Toestelkampioenschappen

Wormer

20-06-2020

Onderlinge wedstrijden K&V

De Greep

Activiteiten
13-06-2020

Jumping Pannenkoek

De Greep

07-11-2020

Disco

De Greep

28-11-2020

Slaapweekend

De Greep
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Puzzels

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

