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Van de redactie

Het belang van bewegen…...
Donderdag 17 november organiseert
O.B.S. Kogerveld een
ouderbijeenkomst
over “Bewegen”. De
gymleerkracht geeft
informatie over het
belang van bewegen.
Onze PR-commissie
zal ook aanwezig zijn
om onze lessen de
promoten. Misschien
een idee voor andere
scholen?

Dit plaatje behoeft toch geen
toelichting? Wat een geweldig
discogymfeest. En voor de bingomiddag was de animo groot.
De vriendjes– en vriendinnetjesweek wordt ook vast een succes.

Daar kunnen we als volwassen
natuurlijk niet bij achterblijven.
U komt toch ook als er een activiteit voor volwassen wordt
georganiseerd? We rekenen
op er gewoon op. En natuurlijk

hebben we het in deze nieuwsbrief ook over zaken die echt
nog wel aandacht vragen. We
doen nog een keer een dringende oproep. U laat zo een
leuke club toch niet in de steek?

Vriendjes– en vriendinnetjesweek 14 t/m 19 november
Het is weer tijd voor de vriendjes– en
vriendinnetjesweek bij Kracht & Vlugheid. Dit betekent dat je vriendjes en
vriendinnetjes mee mag nemen naar
de les! Een neefje of nichtje, buurjongetje of buurmeisje mag natuurlijk
ook. Uiteraard kunnen ze lekker meedoen. Volgens mij wordt dat hartstikke
gezellig! Jullie doen toch allemaal
mee!
De PR-commissie
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Toegegeven, er leefde bij mij enige twijfel over de populariteit van Bingo – volgens de Nederlandse vereniging voor
bingo en poker zo’n 500 jaar geleden
uitgevonden in Italië - onder de huidige
generatie kinderen tot en met 14.

‘25 KEER BINGO”

“GROOT ANIMO
VOOR DE BINGOMIDDAG VOOR DE
JEUGD”

Met alle schermen waartoe de K&Vleden dagelijks toegang hebben was het
de vraag hoe groot het animo voor de
allereerste bingo-middag voor de jeugd
zou zijn.
Maar nadat Ilya deze middag persoonlijk nog eens onder de aandacht heeft
gebracht bij de jeugdleden, waren er
uiteindelijk zo’n 25 aanmeldingen. De
bingo kon door gaan.
Al vanaf de eerste minuut zaten de deelnemers -van bijna 5 tot een jaar of 13fanatiek in de wedstrijd. Na een korte
uitleg van bingomaster Monique werden
de potloden tevoorschijn gehaald en
werd er fanatiek aangekruist, overlegd,
gehoopt en gevreesd. Een jongetjes op
de tweede rij had als eerste ‘bijna bingo,’ maar het verlossende laatste getal
bleef telkens uit.

De spanning op de gezichten was
merkbaar en het gejuich luidkeels aanwezig, bij het als eerst bereiken van
een volle kaart. Monique checkte iedere volle kaart, maar er zat geen enkele
valse tussen. Iedereen was goed bij de
les.
Toch ging er niemand teleurgesteld
naar huis: zelfs degenen die pas in de
allerlaatste ronde bingo haalden mochten een prijsje uitkiezen. En dat maar
liefst drie rondes lang.

De overgebleven prijzen werden verdeeld met een rad van fortuin dat al
zeker sinds de oprichting van K&V in
1917 in gebruik leek te zijn, maar dat
desondanks nog prima functioneerde.
De middag bewees maar weer eens
dat je niet altijd de nieuwste IPhone,
een VR-bril of een TikTok-account nodig hebt om de jeugd enthousiast te
krijgen.
Arne Doornebal
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K&V swingt en traint
Waar voor de een de kinderdisco (maximale
leeftijd: 12 jaar) al echt om het dansen
draait, leek de jongere helft van de deelnemers vooral bezig met door elkaar heen
rennen en kunstjes uithalen op de dikke
mat. Ruim 55 deelnemers waren er bij de
najaarseditie van dit evenement dat twee
keer per jaar plaatsvindt - en altijd volgens
beproefd recept: een met discolichten versierde gymzaal, genoeg te eten en te drinken en gezellige muziek. Van Disney's Frozen
tot Tsoe-Tsjoe Wa en alles daartussenin: DJ
Menno (21) draaide wat er maar gevraagd
werd.

te bouwen. Na ruim anderhalf
uur konden de ouders hun uitgelaten kinderen weer ophalen. Of
er nog een beetje geschuifeld is?
Dat moet u maar aan uw kind zelf
vragen....
Arne Doornebal

Terwijl een aantal vrijwilligers ervoor zorgden dat er in het donker geen botsingen
plaatsvonden en weer iemand anders een
incidenteel geval van heimwee binnen de
kortste keren weer teniet deed, probeerde
een groep van de jongens -traditioneel in
de minderheid- een hoge menselijke toren
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Noteer de vakanties in je agenda!
De Kerstvakantie is van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari 2023.
Vanaf maandag 9 januari eerste de lessen in het jaar 2023.
De Voorjaarsvakantie is van zaterdag 25
februari tot en met zondag 5 maart 2023.
Het Bestuur

Juryleden gezocht!
Naar aanleiding van onze vorige oproep hebben we 2 aspirant juryleden geworven. Dat
is mooi, maar we hebben nog
een paar meer mensen nodig.
De meisjes en dames van de
selecties van K&V trainen om
aan wedstrijden te kunnen
deelnemen. Dat kan alleen als
K&V ook juryleden kan leveren.

TURNMEISJES DOEN
EEN DRINGEND
BEROEP OP U!

JURYLEDEN
GEZOCHT VOOR
TURNWEDSTRIJDEN

Kan ik dat wel? We kunnen in
principe allemaal jureren. Het
is simpel gezegd beoordelen
wat je ziet en dat noteren. Dat
doe je nooit alleen. Je bent
altijd met z’n tweeën om een
zo goed mogelijke beoordeling
te geven.

5 dagdelen inclusief digitaal
examen.
Ja, ik wil het wel proberen!
Zeg je dat wil ik wel doen
(proberen) neem dan eens contact op met Bob Zwaal
0648126262 of met Albert
Oosterbroek 0623903393. Zij
kunnen in overleg met jou bepalen wat de beste weg is om
te bewandelen.
Wil je ook graag dat onze
meisjes en dames aan wedstrijden kunnen blijven meedoen?
Meld je dan aan!
Alvast bedankt, namens de
meisjes en dames van de turnafdeling.

Kost het veel tijd ? Het kost in
het seizoen 2 à 3 dagdelen.
Hiervoor moet je wel een digitale cursus volgen. Dit kost 4 à
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COMMISSIE DE GREEP
De commissie is weer diverse keren bijeen
geweest om te kijken wat er nog aan onderhoud moet gebeuren. Dat zijn op dit
moment gelukkig wat kleine dingen die de
aandacht vragen, zoals reparaties.
Daarnaast kijken we of er nog verder verduurzaamd kan worden. Dan hebben we
het in het bijzonder over het overgaan van
gas naar elektra.
Thans worden de mogelijkheden onderzocht
om de boiler om te zetten van gas naar
elektriciteit. We onderzoeken wat de besparing zou zijn en welke subsidiemogelijkheden er zijn. We houden u op de hoogte.

Kans maken op een mooie prijs? De Grote Club Aktie loopt tot 22 november
Nog geen lot gekocht? Pak nu uw telefoon,
scan de QR-code, vul de gegevens in en u
steunt K&V. Een lot kost 3 euro.

Prijzenpakket 2022

Op 24 september is de GCA gestart, de
50e editie van de Grote Clubactie. K&V
doet natuurlijk weer mee. Bij ons kunt u papieren en digitale loten kopen.

2e Auto Skoda Kamiq, 2 jaar
zorgeloos rijden

6 december is de trekking een meer dan
1000 prijzen.
Bij voorbaat dank voor uw steun.

1e € 100.000,-

3e Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,4e-5e Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,6e-15e 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 4 personen
16e-25e 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 2
personen
26e-125e Masita cadeaubon t.w.v. € 100,126e-225e Belieff dekens cadeaubon t.w.v. € 65,226e-300e Rondvaart Blue Boat A’dam voor 2 personen

301e-800e Escape Tours cadeaubon t.w.v. € 30,801e-900e Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 30,901e-1.100e Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 15,Prijzen op eindcijfers:
Fit at home maandabonnement

Tot 22 november kunt u loten kopen.

Laatste cijfer 1 kaart van Kaartje2go incl. postzegel t.w.v.
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Sporten doet wat met je!
Sporten doet wat met je!

WIST JE DAT?

Heb je vragen over openstaande rekeningen? penningmeester@krachtenvlugheid.nl
Heb je een vraag over turnwedstrijden? wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl

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 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

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
Wil je het lidmaatschap
opzeggen? Stuur dan een
email naar:
ledenadministratie@
krachtenvlugheid.nl

We hebben twee aspirant bestuursleden mogen verwelkomen.
We zijn echter nog niet compleet.
Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 leden en dat is echt te
weinig om de continuïteit van de
vereniging te waarborgen.
We hebben nog twee mensen
nodig voor het bestuur.

Ook hier 2 meldingen maar wij
Meld u aan, denk met ons mee,
zodat wij weer met nieuwe kracht
en (uw) inzichten verder te kunnen
gaan.
Meer weten? Je kunt altijd Albert
Oosterbroek bellen via 0623903393
voor meer informatie.
Het Bestuur
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Sporten doet wat met je!
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