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Van de redactie
De zomervakantie nadert alweer het einde en de lessen
starten weer. Maandag 29
augustus staan de trainers
weer voor jullie klaar. Wat
fijn dat we weer met elkaar
kunnen sporten.
De vakantiekilootjes kunnen er
weer afgetraind worden.
Neem je vriendinnetje, vriendje, buurman, buurvrouw, collega gewoon gezellig mee!
Nieuwe leden, bestuursleden,
juryleden kunnen we immers
goed gebruiken.
Veel plezier volgende week!

Oproep
Wij, de meisjes en dames van de selecties van K&V trainen om aan wedstrijden te kunnen deelnemen. En dat
kan alleen als K&V ook juryleden kan
leveren voor de betreffende wedstrijden. En jureren kunnen jullie in principe
allemaal. Het is simpel gezegd beoordelen wat je ziet en dat noteren. Dat
doe je nooit alleen je zit altijd met z’n
tweeën om een zo juist mogelijke beoordeling te krijgen.
Het kost in het seizoen 2 à 3 dagdelen
van jouw tijd. Natuurlijk moet je hiervoor een cursus volgen en deze wordt
digitaal gegeven. Je bent hier ongeveer 4 à 5 dagdelen van jouw tijd
aan kwijt (inclusief digitaal examen).
Zeg je dat wil ik wel doen (proberen)
neem dan eens contact op met

Bob Zwaal 0648126262 of
met Albert Oosterbroek
0623903393. In overleg met
jou bekijken zij met jou wat de
beste weg is om te bewandelen. Denk niet dat doet die ander wel, maar als we jou niet
nodig hadden gehad dan hadden we geen oproep geplaatst. Bel Albert of Bob even,
zodat wij onze wedstrijden
straks kunnen turnen.

Alvast bedankt !!

De redactie.

Geen aparte B-selectie meer
Sabrina en Andries kunnen het lesgeven niet meer combineren met hun
dagelijkse werk. We hebben geen
vervanging kunnen vinden. Alle meiden van de B-selectie kunnen gelukkig
trainen bij een ander selectieteam.
Sabrina was één van de oprichters
van de B-selectie en het gaat haar
aan het hart te moeten stoppen met
turnles geven. Haar werk als juf op
school gaat nu even voor.
Ook Andries moest deze lastige keuze
maken vanwege zijn werk in het bedrijfsleven. Andries heeft zo’n 30 jaar

les gegeven bij K&V.
Natuurlijk vinden wij het jammer dat
zij allebei nu stoppen met lesgeven.
Beiden worden hartelijk bedankt
voor hun inzet in de afgelopen jaren. En wie weet zien we hen nog
eens terug als trainer.
Sabrina en Andries, graag tot ziens
en namens iedereen van K&V wensen wens ik jullie een goede gezonde toekomst toe.
Albert
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Eindelijk was het zover tijd voor de jumping
pannenkoek!!!!!!
Zo een 60 kids hebben hieraan deelgenomen
en het erg naar hun zin gehad. Ze konden
hun kunsten laten zien op de tumblingbaan,
trampoline en trampoline pegasus.
Hier zijn veel mooie en moeilijke sprongen
voorbij gekomen met ieder op zijn eigen niveau, waarbij de kids die al wat meer konden een goede motivatie waren voor de andere om het ook te willen leren.
Na helemaal moe gesprongen te zijn was het tijd voor de pannenkoeken, die door
5 bakkers gebakken waren. Dank jullie wel!
De kids hebben hier erg van genoten en gesmuld.

BINGO VOOR
OUDEREN:
ZATERDAG 29
OKTOBER OF 12

Het komende seizoen hopen we weer een aantal activiteiten te organiseren zoals
de Disco's en willen we een bingo gaan houden voor de oudere leden en ook voor
de jeugd. En natuurlijk ook weer de jumping pannenkoek.
Hopelijk tot ziens tijdens 1 van deze activiteiten.

NOVEMBER.
INFORMATIE

De Activiteitencommissie

VOLGT T.Z.T.
PS: noteer de data alvast in je agenda!
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DE GREEP
In de afgelopen periode is de buitenzijde van De Greep geschilderd en het ziet er weer fantastisch uit. Tijdens het
schilderwerk kwamen we helaas ook rotte plekken tegen zoals: de strook over de lengte van de greep aan de
voorkant maar ook de voordeur moest onder handen worden genomen.
Alle rotte plekken zijn verwijderd en vernieuwd zodat het er voorlopig weer tegen
kan. Alle mannen die hierbij de handen uit de mouwen hebben gestoken willen wij ook
hier bedanken voor hun geweldige inzet.
Commissie De Greep

Sandra gaat ons interieur verzorgen!
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben wij diverse aanmeldingen mogen ontvangen om de werkzaamheden van Asta over te nemen. Het is fijn dat er op gereageerd is. Degene die vanaf 1 september de schoonmaak gaat doen is Sandra.
Sandra, we heten je van harte welkom en we hopen op een fijne en
langdurige samenwerking.
Albert

Schone gymzaal!
Zoals elk jaar is de Greep weer door een groot aantal vrijwilligers grondig schoon gemaakt.
Maandag 11 juli is het hoge werk in de gymzaal schoon gemaakt door Rene, Andre, Piet , Frank en Albert met
behulp van een steiger. Tevens is de toestellenruimte met de schrobmachine gereinigd.
Woensdag 27 juli is de vloer van de Draai met de schrobmachine schoongemaakt en in de was gezet door Albert
en Frank.
Donderdag 11 augustus hebben de dames Adrie, Annet, Anneriek, Dora, Corrie, Hennie en Kees de Draai volledig
schoongemaakt met behulp van spons en zeep.
Vrijdag 19 augustus is de vloer van de gymzaal, kleedkamers en toiletten met de schrobmachine schoongemaakt
plus alle attributen gereinigd door de dames Wil, Gonny, Marja, Annie, Janneke, Ellie,
Imke.
Allen heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet. Zonder jullie hadden we niet in zo’n
mooie, schone zaal kunnen sporten en na afloop een kop koffie dringen. Nogmaals bedankt !!
Albert
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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

Vanaf maandag 29 augustus starten de
lessen weer!! De Herfstvakantie is van zaterdag 15 oktober tot en met zondag 23
oktober 2022.

We blijven een beetje bij jullie aankloppen. We hebben jou namelijk nodig! Het
is noodzakelijk dat er zich mensen aandienen om het bestuur van K&V te versterken. Het bestuur bestaat nu uit slechts 3 personen en dat is te weinig om de continuïteit van de vereniging te garanderen. Dus meld je aan als je iets wilt en kunt
betekenen, zodat wij weer met nieuwe kracht en (jouw) inzichten verder kunnen
gaan.
Albert, Sabrina, Margot
Wij wachten gespannen af!!
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Sporten doet wat met je!
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