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Al enkele weken kunnen we 
weer lekker sporten en 
deelnemen aan wedstrij-
den. Mijn conditie is verbe-
terd en ik voel mentaal ook 
sterker. Herken je dat? 
Tegelijkertijd maak ik mij 
toch ook zorgen over de 
recente ontwikkelingen in 
Oekraïne en Rusland. Ik 
probeer me daar niet te 
veel te door laten afleiden, 
maar we krijgen in ieder 
geval hierdoor wel met z’n 
allen te maken met een be-
hoorlijke inflatie. Ook onze 
vereniging zal onder ande-
re te maken krijgen met 
stijgende energieprijzen. 
Wat een geluk dat er al 
hard is gewerkt aan het 
verduurzamen van onze 
zaal. En wat fijn dat je bij 
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K&V nog steeds kunt 
sporten tegen een redelij-
ke prijs. Hopelijk kunnen 
we dat zo blijven voort-
zetten. Wel zullen we met 
z’n allen reclame moeten 
maken voor onze vereni-
ging. We hebben niet 
alleen dringend een paar 
bestuursleden nodig, 
maar zeker ook een groot 
aantal nieuwe leden. Help 
je mee?  
Vraag vriendjes, vriendin-
netjes in de buurt of op 
school om eens met je mee 
te gaan. Of vraag je col-
lega, buurvrouw of buur-
man mee naar het gym– 
of volleybaluurtje voor 
volwassenen.  
Heb je ambities voor wat 
betreft je loopbaan? Bij 
K&V kun je ervaring op-

Onze jaarlijkse 

Algemene Le-

denvergadering 

wordt vrijdag 1 

april 2022 ge-

houden in De 

Draai. Alle leden 

ontvangen op de 

les een uitnodiging. En ja, het typfout-

je is gezien. Jij komt toch ook? De 

aanvangstijd is 20.00 uur 

Naast alle gebruikelijke onderwerpen 

wordt ook de vernieuwing van de Sta-

tuten behandeld. 

 

Bovendien is er een dringende op-

roep aan een ieder die K&V een 

warm hart toedraagt. We zoeken 

bestuursleden, bijvoorbeeld met IT-

ervaring. Maar heb je andere kwa-

liteiten? Dan ben je zeer welkom.  

We missen een paar extra denkers 

en doeners.  En de tijdsbesteding 

valt reuze mee. 

Het jaarverslag en de statuten staan 

op onze website: 

www.krachtenvlugheid@nl. 

Tot 1 april!  Het bestuur 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 1april 2022 

doen in een bestuursfunc-
tie of ondersteunen bij 
diverse activiteiten. 
Staat goed op je CV! 
Neem contact op met 
een bestuurslid om je te 
laten informeren wat je 
voor ons kunt betekenen 
en wat wij voor jou kun-
nen doen! 
Ik wens iedereen fijne 
lesuren toe en stem 
straks bij de Gemeente-
raadsverkiezingen op 
een betrouwbare partij 
die staat voor vrede en 
vrijheid! 
 
Margot 
van den 
Bor 
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Gelukkig zijn de maatrege-

len van de overheid voor 

een heel groot deel inge-

trokken. Dat betekent dat 

er weer wedstrijden mogen 

en kunnen worden gehou-

den. Ja, zelfs met publiek !! 

Dus ouders, u kunt 26 en 27 

maart in de sporthal van 

Wormer uw kinderen komen 

aanmoedigen.  U bent van 

harte welkom! 

 

Albert Oosterbroek 

 Dit project gaat gestaag 

door met bijvoorbeeld een 

panieksluiting op de 

vluchtdeur van de Draai. 

Bij calamiteiten hoef men 

niet meer na te denke hoe 

de deur te openen, want 

de deur gaat bij de eerste 

aanraking direct open.  

Ook in de stookruimte zijn 
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LAATSTE NIEUWS: IN 

SPORTHAL WORMER 

WORDEN NU 

VLUCHTELINGEN UIT 

OEKRAINE 

OPGEVANGEN. ER 

WORDT GEZOCHT 

NAAR EEN 

ALTERNATIEVE 

LOCATIE. LATEN WE 

HOPEN DAT DIE 

GEVONDEN WORDT. 

Wedstrijden Sporthal Wormer MET PUBLIEK! 

Een verrassende schenking 

We werden verrast met een mailtje van Speel-

tuinvereniging ‘Het Westen’ met de mededeling 

dat zij stoppen met hun activiteiten. Zij wilden 

graag, onder andere aan K&V, een schenking 

doen.    

Tot onze vreugde mochten wij een bedrag van 

€ 2.500,- ontvangen. We gaan dat bedrag 

gebruiken voor jeugdactiviteiten. Hoewel de 

aanleiding van deze donatie natuurlijk niet leuk 

is, zijn wij enorm blij met deze gift. En daarom 

ook vanaf deze plaats onze hartelijke dank.  

Albert Oosterbroek 

diverse werkzaamheden verricht 

om een en ander te optimalise-

ren. Er is een hoofdschakelaar 

geplaatst, die bij calamiteiten de 

gehele stroomvoorziening in de-

ze ruimte blokkeert. En er is een 

dranger op de toegangsdeur 

geplaatst, zodat die altijd van-

zelf dicht gaat.  

Commissie De Greep 

Verduurzaming De Greep 
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De Meivakantie is van zaterdag 30 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022. 

De Hemelvaartvakantie is van donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022. 

Zaandam met andere ogen gezien! Verslag van een enthousiaste deelnemer  

 

Puzzeltocht in onze eigen 

woonplaats Zaandam… je ziet 

Zaandam op deze manier met 

andere ogen. Althans, dat was 

onze ervaring. Leuke straatjes 

waar ik nog nooit heb gelopen 

en mooie gebouwen waar je nu 

ineens goed naar kijkt. We 

begonnen op de burcht bij het 

vroegere stadhuis. Op de Ho-

gedijk hebben we muurbeugels 

geteld en gezocht naar kilome-

terbordjes. Al jaren fiets ik 

daar en de ijzeren kinderfiets-

jes in de kleuren,: rood, wit en 

blauw heb ik nog nooit zien 

staan. Via het Czaar Peterhuis-

je liepen we richting het cen-

trum en doorgelopen naar de 

Vaartkade. Ja, en daar heel 

lang gezocht naar het jaartal 

waarin de firma Kruyer was 

opgericht.  Nooit gevonden. De 

winnaars van de puzzeltocht 

hebben de oplossing wel ge-

vonden, hebben we gehoord. 

Toen richting de Bullekerk. Leuk 

om deze geschiedenis nu te 

weten. Een selfie gemaakt met 

de stier en daarna richting 

Westzijde. We hebben de 

tekst ontcijferd op de muur van 

het voormalig bankgebouw 

waar verzetsstrijder Wally 

heeft gewoond tijdens de oor-

log. Bij de ING bank op de 

hoek was het zoeken naar de 

volgende oplossing. En die hing 

binnen!. Nu nog de naam van 

de kleine sluis weten te vinden 

en de Romeinse cijfers omreke-

nen. We hadden 32 vragen 

beantwoord en anderhalf uur 

gewandeld. Het was een leuke 

route en zeker de moei-

te waard. Goed gedaan ! 

Marga, Janny, Margot 

Volgend jaar weer zoiets?  

Nicole  
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Je kunt altijd een 

proefles volgen. Meld je 

bij de leiding van het 

desbetreffende uur en  

bespreek de 

mogelijkheden. Het 

lesprogramma is te 

vinden op onze website. 
 

 

Heb je vragen over openstaande rekeningen? penningmeester@krachtenvlugheid.nl 

Heb je een vraag over turnwedstrijden? wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Heb je een verzoek aan de PR? pr@krachtenvlugheid.nl 

Heb je een vraag over activiteitenprogramma? activiteit@krachtenvlugheid.nl 

Wil je een integriteitsmelding doen?  Bel 06-49634929 of 06-14287752  

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Wil je het lidmaatschap opzeggen? ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

Sporten doet wat met je! 

Een overzicht van de 

kosten van het 

lidmaatschap is te vinden 

op onze website. Wij 

adviseren leden die via 

een nota de contributie 

betalen over te stappen 

op automatische incasso. 

Informatie: 

ledenadministratie 

@krachtenvlugheid.nl 

 

Sporten doet wat met je! 

K&V wil graag meer 

betekenen voor haar 

leden. We organiseren 

veel voor de jeugd. We 

willen graag weten of 

onze volwassen leden 

behoefte hebben aan 

andere activiteiten. De 

Activiteiten Commissie  

houdt daarom nu een 

enquête onder de 

volwassenen.  

Je vult deze toch ook in? 

WIST JE DAT? 

 

We hebben een saltostoel aangeschaft van de opbrengsten van de Deen– en 

Grote Clubactie.  Hiermee kun je op een veilige manier ervaren wat het is om 

een salto te maken. Juf Ilya is al druk aan het oefenen met de kinderen. Wil je 

het ook eens proberen? 
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Sporten doet wat met je! 
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