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VOORWOORD 

  
In het afgelopen, eerste kwartaal van 2017, is er weer veel gebeurd. 
 
De vrijwilligers van K&V zijn bijeen geweest en hebben lekker  
gegeten terwijl er na het eten een gezellig samen zijn was met een 
“zang koor”. 
 
Er is met de jubileumcommissie overleg geweest over de activiteiten 
betreffende ons 100 jarig bestaan. En het ziet er goed uit. 
 
20 mei worden de onderlinge wedstrijden gehouden en ook deze  
zullen in het teken van het 100 jarig bestaan staan. 
 
Er is een bijeenkomst geweest met de Gemeente Zaanstad over de 
toekomst van sporthal De Tref. Deze is bijna afgeschreven en zal 
moeten worden vernieuwd maar het kan ook zo zijn dat er bv. 1 of 2 
ja zelfs een dubbele gymzaal voor in de plaats komt. Het zijn allemaal 
nog plannen die over zo’n jaar of 3 moeten worden(zijn)  
gerealiseerd. 
 
Dan zijn er een aantal mannen aan de slag gegaan in De Draai.  
Schilderen, stucken, leidingen leggen en verleggen, verlichting en ga 
maar door. Het ziet er nu al erg mooi uit maar deze doordouwers zijn 
ook al begonnen met de keuken. De eerste resultaten zijn  
verbluffend. 
 
Dan zijn de voorbereidingen geweest voor de Algemene Ledenver- 
gadering zoals het schrijven en uitbrengen van het jaarverslag. Alle 
leden zijn uitgenodigd maar hoeveel er zijn geweest leest u in het 
volgende clubblad. 
 
Natuurlijk zijn er ook, zo als altijd, weer wedstrijden geweest die allen 
goed zijn verlopen met diverse prijzen voor K&V leden. 
 
Dan zijn we gestart met een B selectie voor meisjes die op dit   
moment nog iets tekort komen voor de A selectie.  
Wellicht dat deze B selectietrainingen gaan leiden naar de A selectie. 
 
Kortom ook dit kwartaal hebben we niet stil gezeten om de belangen 
van K&V te behartigen. 

Albert Oosterbroek 

mailto:voorzitter@krachtenvlugheid.nl
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CONTRIBUTIE 
  
Gymnastiek en turnen: Per 1 juli 2016 

Jeugdleden tot 17 jaar € 30, -  

Jeugdlid turnt 2 uur per week € 45, -  

Jeugdlid turnt 3 uur per week  € 60, -  

2e jeugdlid uit één gezin € 25,50 

Leden vanaf 17 jaar € 35,50 

Ouder-en-Peutergym en Dames 65+ € 35,50 

  

Recreatief:*   

Aerobic, Totall Work Out, Volleybal € 35,50 

Dames conditie € 35,50 

Heren Keep fit € 35,50 

*Lid van een 2de les, dan € 4,50 korting   
Freerunning € 40, - (Strippenkaart) 
    

Turnen: 1)   

Jeugdtraining vanaf 5 jaar  € 23, - 

A Jeugdselectie € 65,50 

B Selectie € 45, - 

Selectie (ouderen) € 73,50 

1)Hierop geen korting. 
  

  

Per acceptgirokaart wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht. 
Eenmalig inschrijfgeld: jeugdleden € 5,00 en leden € 7,50 

De Brug, maart 2017  

 

BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 

Naam Straat Postcode Telefoonnr. 

Voorzitter: 
Albert Oosterbroek 
voorzitter@krachtenvlugheid.nl 

Jan van Scorelstraat 26 1506 KL 
Zaandam 

075 – 617 59 46 

Penningmeester: 
Albert Oosterbroek 

penningmeester@krachtenvlugheid.nl 

Jan van Scorelstraat 26 1506 KL 
Zaandam 

075 – 617 59 46 

2de penningmeester: 
Martin van der Vlis 
staf@krachtenvlugheid.nl 

De Twee Gebroeders 3 1509 ZM 
Zaandam  

06 – 43067106  

Ledenadministratie: 
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

Tuinstraat 60 1506 VZ 
Zaandam 

  

Secretariaat: 
Joop de Boer 

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Paardenkamp 20 1541 XP 
Koog a/d Zaan 

075 – 6157457 
  

Bestuursleden:       

Sabrina van der Graft Legerland 33 1541 ND 
Koog a/d Zaan 

075 – 615 83 75 
 

Ihsan Cengiz Hoefbladweg 1 1508 CA 
Zaandam 

06 – 38150147 
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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 2017 wordt het    
bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 mei 2017 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. Nelly Prinsze,  
Tel. 075 – 6162339 

De kosten bedragen, afhankelijk van de 
maat, vanaf € 47, -. 
De levertijd is circa 6 weken. 

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 
6 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:  

ledenadministratie@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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Hoera, het is lente, volgens de kalender   
begonnen op 20 maart. Alle reden om weer 

lekker de natuur in te gaan, in de tuin te 
werken of gewoon te genieten van het  

zonnetje op je gezicht op een gezellig     
terrasje, lammetjes bij de boer en de koeien 
kunnen niet wachten om weer naar buiten 

te gaan! Zodra de boer de staldeur opent, 
huppelen en springen de koeien blij naar de 

wei, waar ze zich heerlijk te goed doen aan 
het verse gras.  
 

De voorjaarsbloemen bloeien volop langs de 
kant van de weg in de berm, parken en    

tuinen, tijd om de bloembakken weer op te 
fleuren met allerlei gekleurde violen.  

 
Het wordt weer warmer buiten, de zon 
schijnt vaker en daar worden we natuurlijk 

allemaal erg blij van! Het is eerder licht  
buiten en je winterjas kan weer in de kast, 

hup naar buiten in die mooie (nieuwe)     
zomerjas. 

 Ook nu staat het eerste kwartaal van ons 
clubblad “De Brug” weer boordevol met 

nieuws!  
 

Zoals; in en om “De Greep”,   
vrijwilligersavond, oproep wedstrijd-
secretariaat, wedstrijduitslagen, B-selectie, 

zeskamp, hemelvaartskamp, kledij 100 jaar 
K&V, algemene ledenvergadering,  

varkentjes krassen, gebruik van foto’s, uren 
maandag van Chantal, geboren,  
rommelmarkt, De Greep/De Tref en een 

leuke puzzel 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  

 
 

De Redactie 
Sabrina en Liesbeth 

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

Kopij inleveren voor 23 juni 2017 

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 maakt 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 bedrijf.  

mailto:clubblad@krachtenvlugheid.nl
http://www.krachtenvlugheid.nl
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Namens K
&V 

Bedankt! 

SPONSORKLIKS 

Sponsor Kracht & Vlugheid gratis via Sponsorkliks! 
 

Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst www.sponsorkliks.com te  

bezoeken. Vele hebben ook al hun inkopen gedaan via sponsorkliks. Via de knop van  

Sponsorkliks komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een 

commissie naar onze vereniging! U sponsort dus gratis! 

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! 

 

Kracht & Vlugheid Zaandam is bij   Sponsor-

kliks club nummer 5359. 

Mocht u binnenkort bijvoorbeeld nieuw speelgoed 

willen aanschaffen, ga dan eerst naar 

www.sponsorkliks.com. Selecteer bij uw  

sponsordoel gymnastiek- en sportvereniging 

Kracht & Vlugheid en kies vervolgens de  

webwinkel waar u graag online shopt,  

bijvoorbeeld: 

 Bart Smit 

 Intertoys 

 Bol.com 

 Toys ‘r us 

 Enzovoort…  

Vakantie 

Maar ook wanneer je binnenkort een vakantie gaat boeken… Vergeet dan niet via 

www.sponsorkliks.nl naar de pagina van de reisorganisatie te gaan. Er zijn tientallen   

reisorganisaties die K&V een klein percentage van uw besteding geven wanneer u bij hen boekt. 

U kost het dus niets extra! 

Hier een voorbeeld van enkele deelnemende reisorganisaties: 

 Booking.com 

 Hotels.com 

 D-reizen 

 Vliegtickets.nl 

 Ebookers 

 Center Parcs 

 Enzovoort… 

ROMMELMARKT!! 

Zet op je  

KALENDER 

Rommelmarkt  van K&V 
7 oktober 2017 

http://www.sponsorkliks.com
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TURNKLEDING: 100 JAAR Kracht en Vlugheid 

 
2 Officiële foto’s uit de beginjaren 1919. 

 
De heren in zwarte lange broek 

De dames zwarte lange rok en witte blouse 

Zwarte kousen en gymschoenen. 

 

Evert Heere      Willy Heere-Esveldt 

Foto uit 1923 

De heren; wit Jansen & Tilanus hemd met korte mouw en sportbroek.  

Foto van  

02-08-1923  

De dames zwarte rok tot op de kuit, blouse met een matrozenkraag,  

zwarte kousen en gymschoenen.  

De meisjes zwarte rok tot op de knie.  
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Foto van april 1927 

Groepsfoto K&V 10 

Hier ook de jongens in zwarte broek en 

hemd met lange mouw.  

En alle bestuursleden.  

Foto van  

9 juni 1930 

De dames in jurkje met V hals  
korte mouw en zelfgemaakte  
embleem. 
 

De heren in de zwarte turnbroek. 

 

Links directeur (heet nu leider) 
Dhr. C. Mennes met stropdas. 

Foto 2e pinksterdag 1932 

 
Het jurkje van de dames kreeg een wit 

kraagje en witte riem. 
 

Heren een witte lange broek en wit overhemd.  

Foto uitvoering 1936: Ook de meisjes 14-17 jaar een wit kraagje en riem. 
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Foto november 1945. eerste optreden na de oorlog. 

Foto archief 1945 heren zweefstand. 

Heren in hemd en korte witte broek die 
gemaakt is van meelzakken.  

Dames 1946 evenwichtsbalk. 

Dames korte zwarte broek en witte 
bloes. 

Foto’s uit 1953 en 1954 

Heren lange witte broek witte sokken/gymschoenen t-shirt korte mouw. Dames korte 

zwarte broek wit poloshirt met kraag en korte mouw. Dames/meisjes voor de vrije  

oefening en wandelmarsen. Een wit klokrokje. 

Foto’s van de uitvoering in 1957 

De zwarte korte broek werd een witte pofbroek voor meisjes/dames. En wat hadden ze 

aan die “wijde” broek een hekel.  
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Vanaf 1965 kwamen de echte turnpakjes. 

Meisjes en dames dragen de katoenen 

turnpakjes zonder mouw met lange rits 
over de rug, die zeer deed bij de rol op de 

evenwichtsbalk. De volgende pakjes  

hadden de rits op linker schouder.  

De jongens de witte korte broek en een 
wit hemd.  

Foto 1975 

De turnpakjes voor meisjes en dames vanaf 12 jaar zijn nu blauw met oranje biezen 

en het K&V embleem middenvoor met een bijpassende lange broek.  

Kleding voor jongens;  

Witte korte broek en blauw shirt met korte mouw.  

De heren vanaf 14 blauw hemd met oranje bies. 

Foto 1987 

Meisjes/dames dragen een donkerblauw pakje met 2 lichtblauwe biezen. 

Jongens en heren ook een turnpak hemd model. 

Nu ook een trainingspak met de lichtblauwe bies.  
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Foto 1992 

Tot zover de gegevens over de turnkleding uit het archief.  

Vanaf ong. 2000 

Hieronder ziet u foto’s van de turnkleding van  

de laatste jaren en die nu gedragen worden. 

Heren turnpak grijs 

met witte bies. 

Dames in de  

nieuwe outfit, lekker 

fleurige kleuren.  

Linker foto: meisjes en dames 

rood met zwart turnpakje.  
 

Rechter foto: zwart met zilver en 

rood turnpakje voor recreatie 
meisjes en dames.  

 
Trainingspakken > 

Jasjes: rood /wit met zwarte 

mouwen en het logo rechts  
boven. Zwarte broek met rode 

streep aan de zijkant.  
  

 
Kijk op de website voor het  
clubblad met de kleuren foto’s.  
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IN en OM  “De Greep” 

 
De verlichting in De Draai is aangebracht en doet het geweldig. Spots voor minder licht en 
kleurenverlichting voor feestelijke bijeenkomsten. Ook het schilderwerk is gereed en we  
kunnen niet anders dan vaststellen dat alles er picobello uitziet. De achter muur is gestuukt 
en van een speciale verflaag voorzien zodat er rechtstreeks kan worden geprojecteerd.  
Makkelijk voor cursussen etc.  
Verder is het plafond volledig vernieuwd met zogenaamde plafondplaten. Deze platen komen 
van het inmiddels gesloopte ziekenhuis ZMC. Deze konden wij bemachtigen via bemiddeling 
van de heer Wim Aangeenburg, voorheen technisch medewerker van het ZMC. 
Snel mannen gemobiliseerd René, Albert, Fred, Joop en Piet hebben de plafondplaten bij het 
ZMC uit het plafond gehaald en naar De Greep gebracht. De volgende dag zijn deze platen, 
na verwijdering van de oude, in De Draai op hun plaats gelegd. En dat was best een pittige 
klus!!! Mannen bedankt!!! 
Inmiddels is er begonnen met de keuken want ook hier is een renovatie op zijn plaats. De 
mannen hebben de eerste kastjes opgehangen en het staat fantastisch. Maar voordat deze 
hingen moest het elektra worden aangelegd het water moest worden veranderd etc. Er zal 
gelijk doorgegaan worden met de onderkasten en de kasten etc. van de bar. Kortom de klus 
is nog niet klaar maar het gaat prachtig worden. 
 

Commissie 

VRIJWILLIGERSAVOND 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 werd de  

jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden in onze 
sportzaal “De Greep”. Dit was de eerste  
activiteit in het jaar waarin K&V 100 jaar  

bestaat!!! 
Er waren ruim 50 vrijwilligers aanwezig die 

na de koffie/thee zich tegoed hebben gedaan 
aan de Surinaamse maaltijd , bereid door de 
familie Ramkisoen. De vraag of het eten had 

gesmaakt was overbodig omdat de schalen 
praktisch leeg waren. Na deze heerlijke 

maaltijd kwam het toetje in de vorm van 2 
taarten met K&V embleem en natuurlijk de 
kaarsjes voor de jarige. Ook dit viel in de 

smaak. 
Hierna werden alle vrijwilligers verrast met 

de nieuwste K&V tas met embleem en de 
opdruk 100 jaar. Nu kunnen alle plastic  
tasjes weg want die zijn niet meer nodig. 

Denk aan het Milieu!! 
Hierna werd een workshop “zingen” gegeven 
door Wil van Koolwijk en dat deed Wil zo 

goed dat er misschien wel, voor speciale  
gelegenheden, een K&V koor opgericht gaat 

worden. 
Kortom het was een fijne en zeer gezellige 
avond waar, volgens de opmerkingen, een 

ieder van heeft genoten. Tot volgend jaar!! 

GEBOREN! 
 

Op 30 december 2016 is Yannick geboren zoon 

van onze leidster Stephanie Roelofs.  
Wij feliciteren Tony, Stephanie en Xavier  

met hun zoon en broertje en hopen dat Yannick 

als een “echte” man mag opgroeien.  
Wij reserveren vast een plekje bij  

(groot)ouder en Kind gym. 
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Locatie: De Tref en De Greep 
 
Op vrijdagochtend gaf Juf Gerda les in De Greep aan (groot)ouder en Kind maar ook in De Tref 

gaf zij les aan de kleuters op de dinsdag. Maar na de voorjaarsvakantie kwam zij niet meer terug 
omdat Juf een nieuwe werkkring heeft gevonden die niet meer was te combineren met het les 
geven overdag. Wij (K&V) vinden dat erg jammer omdat Juf Gerda zo leuk les kon geven aan al 

die kleine kinderen. Op de laatste les bleek ook dat de kinderen het erg jammer vonden gezien 
de mooie tekeningen en leuke cadeautjes die juf kreeg. 

Ook weet ik dat juf Gerda graag was gebleven maar zij moest deze moeilijke beslissing nemen en 
daar hebben wij zeker respect voor. Wij wensen Gerda dan ook een heel goede toekomst bij haar 
nieuwe werkgever en hopen haar in de toekomst weer te mogen begroeten op een les. 

De lessen in De Greep worden met ingang van 3 maart gegeven door juf Sabrina en de lessen in 
de Tref vanaf 28 februari voorlopig door meester Albert. 
Wij wensen Sabrina, Albert en de kinderen hele fijne gymlessen. 

Deze actie die bedoeld is om geld bijeen te brengen voor het aanschaffen van 
een Air Track (luchtkussen) is gestart in de gymzalen De Zoeker en de Pinkstraat. 

De kinderen kregen een boekje mee om bij familie, vrienden en kennissen de 
varkentjes te laten weg krassen en het bedrag dat dan tevoorschijn komt moet 
door de krasser worden betaald.  

Het bedrag varieert van €. 0,50 tot €. 3,- per varkentje. De opbrengst in deze 
twee lokalen bedroeg ongeveer €.800,- bruto. In de andere gymzalen zal de actie 
stapsgewijs worden  

voortgezet om ons doel te bereiken.          
Thans is er nog meer gekrast door leden in bv. Parkstraat, Schaarsven en oudere leden in De 

Greep en dat leverde nog eens zo’n €. 600,- op. Dus het gaat de goede kant op maar in April  
komen de leden in de Van Mevenstraat aan de beurt om te krassen. 

VARKENTJES KRASSEN! 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
 

Beste ouders en leiding, 
Wie helpt de vereniging en de turnsters? 

Jarenlang heb ik zelf het wedstrijdsecretariaat gedaan, echter door verschillende                  
omstandigheden (werk, lesgeven, technische commissie) ontbreekt mij de tijd om dit op een 
goede manier op te kunnen pakken en voort te kunnen zetten. We zijn dus op zoek naar  

mensen die het wedstrijdsecretariaat willen overnemen. Dit kan één persoon zijn, maar ook 
meerdere personen (dan kunnen taken verdeeld worden). Het is op zich niet heel veel werk. 
Qua tijd komt het neer op maximaal een paar uurtjes in de maand, voornamelijk in het  

voorjaar, met briefjes regelen en inschrijvingen doen voor de deelnemers. Uiteraard zal de 
overdracht in goed overleg gebeuren.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl 
 

Andries 

mailto:Wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl
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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 
 
Veel lees plezier. 

WEDSTRIJDEN 
 
2e competitie en recreatie wedstrijden 
In het weekend van 28 en 29 januari 2017 werden de tweede wedstrijden van het nieuwe seizoen 
gehouden in de vertrouwde sporthal van Wormer. 
Er waren veel K&V turnsters die voor het eerst meededen en dus indrukken moesten verwerken 
want het gaat natuurlijk een stuk formeler aan toe dan op de les. Na dat deze indrukken waren 
verwerkt kon het echte werk namelijk het turnen beginnen en dat deden de dames over het alge-
meen best leuk met toch ook de nodige medailles, maar ook plaatsen die net buiten de medailles 
vielen werden gehaald wat weer een stimulans moet zijn voor de volgende wedstrijden. 

 
Pupillen 1e Madelief Postma     
  2e Denise Antoni 
Jeugd 1e Denise Beerendonk   
  2e Jacinta van Wijk 
Jeugd 2 3e Meya van Bentum 
Junioren 2e Floor Zilver    
Junioren  1e Mandy Holwedel     
 

Voor zo’n tweede wedstrijd zijn dit mooie resultaten die in de komende laatste 3e wedstrijden 
vast nog verbeterd kunnen worden. Meiden en leiding gefeliciteerd met deze prestaties. 

Impressie 2e wedstrijd  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Geschreven door:  

Denise & Feline  
 

Het was in Wormer Er waren ongeveer 11 

kinderen van K&V. 

De wedstrijd duurde  

ongeveer 3 uur. 

Deze toestellen waren er:  

Balk— vloer—sprong en  
brug 

Ene toestel duurde  

langer dan de andere. 

Bij sprong & 

brug duurde 
het kort. 

En bij de balk 

& vloer  
duurde het 

lang. 

En uiteindelijk gingen veel 

kinderen van K&V met 
een medaille naar huis.  
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UREN MAANDAG: terug kijk  
Het is al weer een tijdje geleden dat er iets hierover in het krantje heeft gestaan. 

Vanaf de zomervakantie tot nu toe is er al weer heel veel gebeurd aan leuke dingen. 
Om te beginnen heeft meester Albert een zeer mooi springkussen gekocht. Deze is echt  

superhandig, omdat hij te verplaatsen is, zodat andere gym-uren ook gebruik kunnen maken 
van het mooie springkussen.  
De wedstrijden zijn ook al weer volop in beweging. Madelief, Jacinta, Maxime zijn er druk 

mee in de weer en de resultaten zijn zeer naar wens. De meiden vinden het fijn als de  
organisatie van de wedstrijd ze bij elkaar zet, zodat meester Andries ze allemaal kan zien  
turnen. De meiden zijn uitgenodigd voor een proefperiode bij de B selectie. Deze komt alleen 

maar van de grond bij voldoende deelnemers. Voor meer info kunt u terecht bij juf Sabrina. 
 

Moeder/oma/vader/opa en kind gym op het 1e lesuur. 
Een keertje gehouden aan het begin van het seizoen en dat was heel gezellig. 
 

Nu hebben we de onderlinge wedstrijd nog. 
En natuurlijk de feestactiviteiten rond het 100-jarig bestaan van Kracht en Vlugheid. 

Hiervoor krijgt u vanzelf post. 
 

Chantal Otter 

ZESKAMP K&V: 24 juni 2017 

In het verleden zijn er door K&V meerdere keren succesvolle zeskampen georganiseerd. En in het 
kader van het 100-jarig jubileum staan er allerlei leuke activiteiten en evenementen op het  

programma, waaronder een zeskamp. 
 
Zeskamp is een zeer attractief spel, waarbij meerdere ploegen tegelijkertijd om de eer strijden. 

Het spel is zeer afwisselend en zal bij mooi weer buiten worden gespeeld.  
Wordt jij de nieuwe zeskamp kampioen met jou team? Begin dan maar alvast met het  
samenstellen van je ‘Dreamteam’ en geef je alvast op met je team of meldt je individueel aan 

zodat wij een team kunnen samenstellen.  
 

Je kunt mee doen vanaf 7 jaar tot en met 99 jaar. Je wordt ingedeeld per leeftijdscategorie zodat 
ieder team een eerlijke strijd kan voeren.  
Verder zijn wij nog op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes die het leuk vinden om te 

helpen die dag.  Vindt jij het leuk om een groepje te leiden of om bij een van de spellen te staan? 
Geef je dan op als vrijwilliger via pr@krachtenvlugheid.nl. 

IMPRESSIE EERDERE ZESKAMPEN 

mailto:pr@krachtenvlugheid.nl
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K&V HEMELVAARTKAMP ‘17 

Ahoy maatjes! Ook nu zijn de voorbereidingen in volle gang voor het supertoffe  

Hemelvaartkamp van Kracht en Vlugheid! Vorig jaar zijn jullie als superhelden weer 

naar huis gegaan, dit jaar gaan we op zoek naar echte piraten! 

“Piratenkamp 2017”  

Er is een piratenschip gestrand vlakbij Beverwijk. De piratenkoning die 

met dit schip onderweg was, had een grote schat aan boord. Hij is de 

laatste van zijn clan en moet op zoek naar een nieuwe piratenclan, die de 

schat in zijn bezit mag hebben. Hier start het verhaal op donderdag, 

waarna jullie, piraten in spé, via een speurtocht de weg naar  

“’t Mezennest” moeten gaan vinden. Hier zullen we samen eten en  

overnachten. We zitten hier in het bos en ook het strand is dichtbij, ideaal 

voor alle spellen die we voor jullie in petto hebben! Tijdens die  

verschillende spellen kun je met je clan piratenmunten verdienen. Maar 

let op! Je kunt deze ook weer kwijtraken! Op vrijdag staat er een  

verrassing voor jullie op het programma, naast alle spellen. De zaterdag-

avond staat natuurlijk in het teken van de bonte avond, uiteraard geheel in piratenstijl! Hier zullen we 

ook bekendmaken welke clan het verdiend heeft om de piratenschat in bewaring te krijgen. Zondag gaan 

we zwemmen. Dat heb je wel verdiend na zo’n spannend kamp!  

Kun jij ook niet wachten?! Een aantal van jullie is al lid van onze Facebookpagina. Niet alleen leuk  
voorafgaand aan kamp, maar ook tijdens kamp kunnen de thuisblijvers jullie belevenissen volgen:  
Zoek ons op https://www.facebook.com/groups/Hemelvaartkamp2017/ . Volg ons daar, hier komt nog 
veel meer informatie! 
 

Wat kun je verwachten: 
(tè) gekke leiding; 
alom spelletjes en programma’s; 
feestavond met spel en muziek; 
ravotten in een zwembad; 
veel plezier en lol; 
lekker eten dankzij de getalenteerde kookstaf; 
een Hemelvaartweekend om niet te vergeten; 

Voor wie: 
Voor jou, je vriendjes en/of vriendinnetjes vanaf 6 t/m ca. 17 jaar. 
 

Wanneer: 
Hemelvaartweekend 2017 vanaf donderdag 25 mei t/m 
zondag 28 mei 2017. 
 

Kampgeld: 
Het inschrijfgeld voor het kamp bedraagt 85 euro per 
persoon. Meer informatie kunnen je ouders vinden op het in-
schrijfformulier achter deze brief. 
 

Inschrijven: 
Heb je er al zin in? Geef je dan snel op via het inschrijfformulier 
achter deze brief. Doe dit vóór 1 mei 2017! 
En vergeet niet om je vriendjes en vriendinnetjes ook te vragen om 
mee te gaan! (Je hoeft geen lid te zijn van K&V om mee te kunnen!) 

https://www.facebook.com/groups/Hemelvaartkamp2017/
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Beste ouder/verzorger, 

 
Voor u ligt het inschrijfformulier voor het Hemelvaartkamp 2017, wat dit jaar plaatsvindt in  

Beverwijk. Wij gaan op kamp van donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei 2017. Dit jaar heeft het 
kamp als thema “Piraten” en de activiteitencommissie doet haar best de kinderen vóór het kamp 
al nieuwsgierig te maken. Als u dit formulier voor zich heeft, is dat waarschijnlijk gelukt!  

 
Hieronder wat informatie die erg belangrijk is voor u en voor ons om te weten: 
- De uiterste inschrijfdatum is 1 mei 2017. Vòòr deze datum willen we graag dat u dit  

inschrijfformulier inlevert bij één van de inleveradressen die onderaan de brief genoemd staan. 
Mocht u zich na de sluiting nog bedenken of mocht er toch nog een vriendje/vriendinnetje/

neefje/nichtje mee willen, dan kunt u nog mailen met Wil Wiecherink 
(kamp@krachtenvlugheid.nl). 
- Omdat K&V dit jaar 100 jaar bestaat en we zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid willen bieden 

om mee te gaan, hebben we ervoor gekozen dicht in de buurt te blijven (Beverwijk) om daarmee 
ook de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom is ook het vervoer dit jaar iets anders. Het is de 

bedoeling dat de ouders de kinderen op donderdag  zelf naar Beverwijk brengen. Zondag worden ze 
naar De Greep gebracht. Verdere bijzonderheden hierover staan in de 2de kampbrief. 
- De kosten voor het kamp zijn daarom dit jaar € 85,-- per persoon. Gaat er nog iemand mee uit 

hetzelfde gezin? Dan betaalt diegene nog maar € 80,--. U dient dit bedrag vóór 1 mei 2017 
overgemaakt te hebben naar NL56 INGB 0002 3154 69 t.n.v.C G.V. Kracht & Vlugheid inzake A.C., 

Koog aan de Zaan. 
- U kunt er ook voor kiezen het geld in twee termijnen over te maken. De termijnen  zijn:  
1 april 2017 (€ 45,--) en 1 mei 2017 (€ 40,-- euro). 

- Er gaan kinderen mee in alle soorten en maten. Wellicht zijn er bijzonderheden waarmee wij     
rekening moeten houden. Wij willen dit graag weten! U kunt op het inschrijfformulier eventuele   
bijzonderheden kwijt, zoals het gebruik van medicijnen, vegetarisch zijn of dingen die belangrijk zijn 

voor ons die betrekking hebben tot bijvoorbeeld ADHD, autisme of slaapproblemen. Ook kunt u   
contact opnemen met Wil Wiecherink (kamp@krachtenvlugheid.nl)  

Tot slot zorgen wij ervoor dat uw kind een fantastische kampbeleving heeft! 
 
Met vriendelijke groeten,  

 
Namens de AC-Commissie, 

Wil Wiecherink. 
 

Het inschrijfformulier vòòr 1 mei 2017 bezorgen bij één van de onderstaande adressen: 

 

 
Na sluiting alleen nog in overleg met Wil Wiecherink via email: 
kamp@krachtenvlugheid.nl  

Wijk Naam Adres Post-
code 

Plaats 

Kalf Fam. Schijf Vledderdiep 6 1509 WX Zaandam 

Kogerveld Fam. Slingerland Speenkruidweg 2 1508 AT Zaandam 

Poelenburg Monique Bleij Jonge Arnoldusstraat 10 1501 VT Zaandam 

Rooswijk Joke Kruijver Oud Heinstraat 3 1544 XA Zaandijk 

Oud Koog Wil Wiecherink Hyacinthstraat 53 1541 DT Koog a/d Zaan 

Westzijderveld Fam. Val Henneland 48 1541 NT Koog a/d Zaan 

Westerwatering Fam. van Velzen J. Kruijverstraat 5 1507 WD Zaandam 

Peldersveld/Hoornseveld Fam. Tromp Noordzee 39 1503 AW Zaandam 

mailto:kamp@krachtenvlugheid.nl
mailto:kamp@krachtenvlugheid.nl
mailto:kamp@krachtenvlugheid.nl
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Inschrijfformulier Hemelvaartkamp 2017 Kracht en Vlugheid: 

Contactgegevens ouder/verzorger: 

Naam:   

Adres:   

Postcode + Woonplaats:   

Telefoonnummer thuis:   

Telefoonnummer mobiel:   

E-mailadres:   

Geeft de volgende persoon/personen op voor het Hemelvaartkamp 2017: 

Voor- en achternaam:   

Geboortedatum:   

Zwemdiploma’s: Geen / A / B / C 

Is lid van K&V: Ja / Nee 

Zorgverzekeraar:   Polisnummer:   

Naam huisarts:   Telefoonnummer:   

Kleding maat T-shirt:   

Bijzonderheden kind:    

Voor- en achternaam:   

Geboortedatum:   

Zwemdiploma’s: Geen / A / B / C 

Is lid van K&V: Ja / Nee 

Zorgverzekeraar:   Polisnummer:   

Naam huisarts:   Telefoonnummer:   

Kleding maat T-shirt:   

Bijzonderheden kind:    

Voor- en achternaam:   

Geboortedatum:   

Zwemdiploma’s: Geen / A / B / C 

Is lid van K&V: Ja / Nee 

Zorgverzekeraar:   Polisnummer:   

Naam huisarts:   Telefoonnummer:   

Kleding maat T-shirt:   

Bijzonderheden kind:    

Niet vergeten bij te voegen: 

Een ECHTE pasfoto (geen kopie) met naam per deelnemer inleveren voor het 
draaiboek. Aanhechten met paperclip, niet plakken! (Na kamp retour). 

 
Ik verklaar hierbij dat bovenstaande gegevens juist zijn ingevuld. Ik geef hiermee 
toestemming dat bovenstaande personen mee mogen op Hemelvaartkamp 2017. 

 
Ik heb een auto en kan nog ……….andere kinderen meenemen; 
 

Handtekening ouder/verzorger:   Datum: 



 

 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  

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens 4 t/m 7 jaar 
  19.00 — 20.00  Turnen meisjes en jongens 8 en 9 jaar 
  20.00 — 21.00  Workout op muziek van deze tijd 

Dinsdag  16.30 — 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 

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes vanaf 10 jaar 
  19.00 — 20.00  Turnen jongens 8 t/m 13 jaar 

  20.30 — 21.30 Conditie-training heren met brugbal 
Vrijdag  09.00 — 10.00  Ouder en peutergym 1½  t/m 3 jaar  
  10.00 — 11.00 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  19.00 — 20.00  Volleybal recreatief  
  20.00 — 21.00  Dames conditie-training  

  21.00 — 22.30  Volleybal gevorderden  
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Zomervakantie    9  juli  2016  t/m   28 augustus  2016  

Herfstvakantie   15  oktober  2016  t/m   23 oktober  2016 
Kerstvakantie   24  december 2016  t/m   8 januari   2017 

Voorjaarsvakantie  18  februari  2017  t/m  26 februari 2017 
Goede vrijdag   14  april  2017   
Paasvakantie   16  april  2017  t/m  17 april  2017 

Mei vakantie   22  april  2016  t/m   30 april  2017 
Koningsdag   27  april  2017 
Hemelvaartsdag   25  mei   2017    

Pinkstervakantie      4  juni   2017  t/m    5 juni   2017 
Zomervakantie   17 juli  2017  t/m    3 september  2017 

Wedstrijden  

Activiteiten  

25-03-2017 Disco De Greep 

20-05-2017 Onderlinge wedstrijd 100 jaar K&V  De Greep 

24-06-2017 Zeskamp 100 jaar K&V De Greep 

8/9-07-2017 Slaapweekend  De Greep 

23-09-2017 Demonstratie 100 jaar K&V ? 

29-09-2017 Quiz 100 jaar K&V De Greep 

30-09-2017 Jumpingpannenkoek De Greep 

28-10-2017 Spring evenement 100 jaar K&V De Greep 

18-11-2017 Disco De Greep 

25-11-2017 Receptie 100 jaar K&V De Greep 

Vakantie  

01-04-2017 Ringenzwaai wedstrijden  De Greep  

08-04-2017 Regiokampioenschappen D1 — D2  Amsterdam 

09-04-2017 Regiokampioenschappen 4e + 5e divisie  Amsterdam 

13-05-2017 Regiokampioenschappen D3 en 6e divisie West Friesland 

14-05-2017 Toestelkampioenschappen Rayon Wormer 

20-05-2017  Onderlinge wedstrijd K&V De Greep 

20-05-2017 Districtkampioenschappen 4e + 5e divisie  Amsterdam  

10-06-2017 Districtkampioenschappen D1 + D2 Amsterdam  

10-06-2017 Springfestijn Monnickendam 



 

 

Puzzel 
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1. Heeft een verliefde in zijn of haar buik. 

2. Wat wordt er gevierd op de tweede zondag in mei? 
3. Iemand die zich onder invloed van het voorjaar uitbundig gedraagt heeft de lente in 

zijn…… 
4. De Romeinse godin van de bloemen en de lente 

5. “Maart roert zijn staart, April doet wat …. wil? 
6. Aandrang om dingen te doen (zoals schoonmaken,verliefd worden, in de tuin wer-

ken) die bij het voorjaar horen. 

7. Als de lente komt dan stuur ik jou …….. uit Amsterdam. 
8. Wat wordt er op de eerste mei gevierd? Dag van de ….. 

9. “Eén zwaluw, maakt nog geen zomer”, zo luidt het spreekwoord. Welke vogels 
maakt in zijn eentje nog geen lente?  

10. De eerste kaas van het in de wei gebrachte vee, oftewel de eerste graskaas van het 

jaar.  
11. Bloemenpark waar elk voorjaar circa 32 hectare bloemen en bolgewassen te bewon-

deren zijn.  
 

 
Als de puzzel goed is ingevuld vind je in de donkere vakken een boodschap  
 

Veel puzzel plezier! 



 

 

Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


