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VOORWOORD 

  
De laatste editie van dit jaar ligt weer voor u. Wat gaat een 
jaar toch snel voorbij!! 
De dagen zijn weer korter terwijl de avonden vroeg invallen 
maar in het nieuwe jaar zullen deze vanaf half januari weer 
langer worden. 
 
Op onze oproep voor een nieuwe voorzitter hebben wij  
helaas geen reacties mogen ontvangen wat straks toch echt 
voor problemen zal gaan zorgen. 
Daarom hier nogmaals de vraag wie wil en durft  
verantwoordelijkheid te nemen samen met de andere  
bestuursleden!! 
 
Dan staan er weer enkele jaarlijks terug kerende activiteiten 
op de rol zoals de Vrijwilligersavond en de Jaarlijkse Leden 
Vergadering (wordt zeer belangrijk). 
 
Dan is er een leuke opbrengst van de Grote Club Actie en 
van Sponsorkliks waar wij heel blij mee zijn. Deze extra  
inkomsten komen zeer goed van pas. 
 
De eerste wedstrijden zijn inmiddels alweer achter de rug 
met heel mooie resultaten. Het kan altijd nog beter maar er 
is een heel goed begin gemaakt door de K&V turnsters. 
 
De AC heeft weer een Disco gehad met zo’n 50 kinderen. 
Het was gezellig druk. De PR begint weer op sterkte te  
komen wat betreft de bezetting en dat is natuurlijk fijn. 
 
Dan zitten wij ,op het moment van schrijven, midden in de 
feestdagen . Sinterklaas is net achter de rug maar de  
kerstdagen staan weer voor de deur. 
Ik hoop van harte dat dit voor een ieder heel fijne dagen 
mogen worden waarbij een ieder dit op een gepaste wijze 
mag vieren. Natuurlijk denken wij aan de geboorte van Jezus 
in deze periode en de wijze waarop hij een slaapplaats heeft 
gevonden in een Herberg. 
Wij weten dat er duizenden een slaapplaats zoeken en heel 
blij zouden zijn met een plekje in een Herberg. Kunnen wij 
daar iets aan doen? 
 
Wij wensen een ieder fijne feestdagen en hopen u vanaf  
7 januari 2019 weer in één van de gymzalen te mogen  
verwelkomen  

 
Albert Oosterbroek 

mailto:voorzitter@krachtenvlugheid.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl
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CONTRIBUTIE 
  

Gymnastiek en turnen: Per 1 april 2018 (per kwartaal) 

Jeugdleden tot 17 jaar € 32,50  

Jeugdlid turnt 2 uur per week € 45, -  

Jeugdlid turnt 3 uur per week  € 60, -  

2e jeugdlid uit één gezin € 27, -  

Leden vanaf 17 jaar € 37,50 

Ouder-en-Peutergym en Dames 65+ € 37,50 

  

Recreatief:*   

Aerobic, Totall Work Out, Volleybal € 37,50 

Dames conditie € 37,50 

Heren Keep fit € 37,50 

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

    
Turnen: 1)   

Jeugdtraining vanaf 5 jaar  € 25,50 

A Jeugdselectie € 70, - 
B Selectie € 45, - 

Selectie (ouderen) € 75, - 

1)Hierop geen korting. 
  

  

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

Voorzitter Albert Oosterbroek voorzitter@krachtenvlugheid.nl 075 – 617 59 46 

Secretariaat Joop de Boer secretariaat@krachtenvlugheid.nl 075 – 615 74 57 

Penningmeester Albert Oosterbroek penningmeester@krachtenvlugheid.nl 075 – 617 59 46 

2e penningmeester  staf@krachtenvlugheid.nl  

Ledenadministratie André van de Berg ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl  

Bestuursleden:    

Lid Sabrina v.d. Graft  075 – 615 83 75 

Lid Ihsan Cengiz   

BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 

mailto:voorzitter@krachtenvlugheid.nl
mailto:secretariaat@krachtenvlugheid.nl
mailto:penningmeester@krachtenvlugheid.nl
mailto:staf@krachtenvlugheid.nl
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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 januari 2019 wordt het    
bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 februari 2019 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. Esther van de Vooren.  
Tel. 075 – 6125545  
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. 

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:  
ledenadministra-
tie@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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O kom er eens kijken wat ik op de TV zie, allemaal kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's, 
vrienden, buren, kennissen, de burgemeester van Zaanstad, die op 17 november Sinterklaas en 
zijn pieten welkom heten in de Zaanstreek. 
Na een lange tocht vanuit Spanje en over de Zaan, met ietwat vertraging, want Hendrik Haan uit 
Koog aan de Zaan, haalde water uit de Zaan, meerde pakjesboot 12 toch aan in Zaandijk om 
eenmaal voet aan wal zijn feestelijke intocht te vervolgen op zijn paard Amerigo over de Lagedijk 
en onderweg werd er veel gezwaaid en gezongen en rijkelijk gestrooid met pepernoten door de 
vele Pieten op deze frisse maar toch zonnige dag, verder over de Julianabrug op naar de Zaanse 
Schans, het eindpunt van de reis en alle kinderen mochten 's avonds hun schoen zetten. 
Op 5 december is een ieder met een cadeautje verblijd! Sinterklaas heeft inmiddels de  
Zaanstreek alweer verlaten, om terug naar het zonnige Spanje te varen. 
Dag Sinterklaasje tot volgend jaar! 
 
Trouwe lezers van ons clubblad "De Brug" welkom in de laatste maand van dit jaar. 
In die donkere december maand is alles heel bijzonder en speciaal. Iedereen is een  
beetje anders, drukker, liever en leuker allemaal, met toch al die stressvolle dagen voor de boeg. 
Samen zijn, gezellig met elkaar, met familie, vrienden of andere favorieten.  
 
Kerstmis is de tijd van het jaar waar je echt van kunt genieten wat prachtig zijn die dagen van 
tradities, licht, warmte en gezelligheid, met dennenboom en piek en mooie kerstmuziek, van alle 
mensen die je dierbaar zijn en waar je zo van houdt; Heerlijk gezellig met elkaar van cadeautjes 
onder de boom en een mooi gedekte tafel of juist een klein gebaar er zijn zoveel verschillende 
manieren om aandacht aan elkaar te geven en om Kerstmis met elkaar te vieren. Hoe dan ook 
geniet ervan die laatste dagen van het jaar en een hele fijne tijd gewenst. 
 
Op de grens van oud en nieuw kijken we altijd even terug naar alles wat er is geweest, wat ging 
het jaar toch vlug. Maar liever nog dan terug kijken we graag vooruit. We zien het jaar dat  
komen gaat; Hoe ziet het er straks uit? Eén ding is zeker en dat is, we sturen graag elkaar de  
allerbeste wensen voor een mooi en goed Nieuwjaar! 
Op 31 december, tel met elkaar; de seconden tot 12 uur. Laat de kurken maar knallen en hef dan 
het glas "Proost" en toost op een mooie toekomst, op het jaar dat gaat komen 2019 maak er een 
geweldig jaar van!  
 
Ook het vierde kwartaal van ons clubblad "De Brug" staat weer vol met nieuws. Zoals; in en om 
"De Greep", volleybal, sponsorkliks, vrijwilligersavond, Algemene ledenvergadering,  
Grote Clubactie, wedstrijduitslagen en nog veel meer. 

 
De Redactie 

Sabrina en Liesbeth 
 

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  
 
Kijk voor de kleurenversie op www.krachtenvlugheid.nl onder menu voor leden 
vervolgens naar clubblad. 

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

Kopij inleveren voor 1 maart 2019 

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 verschil-
lende 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 aanle-
vert 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.  

mailto:clubblad@krachtenvlugheid.nl
http://www.krachtenvlugheid.nl
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IN en OM  “De Greep” 
Deze periode heeft de verwarming van de gymzaal ons de nodige hoofdbrekens  
gekost. Diverse storingen hebben er toe geleid dat wij met behulp van techneuten de  
kachel weer aan de praat hebben gekregen. Met dank aan Renè, Bert, Jan Swerissen, en 
Hans Visser die gezamenlijk een voorlopige verbinding hebben aangebracht waardoor er 
toch warmte in de zaal kwam. Uiteindelijk bleek een van de motoren van het  
ventilatiesysteem niet meer (goed) te functioneren en is deze vervangen door een  
nieuwe motor. Nu moet het probleem zijn verholpen en de kachel weer als vanouds  
functioneren. 
 
Ook hebben wij een lekkage in de kantine ontdekt, net boven het koffiezetapparaat.  
Dat is naar wij hopen ook volledig verholpen door Renè en Fred. 
 

Commissie 

Grote Club Actie 
 
Nu de Grote Club Actie weer achter de rug is kunnen wij vaststellen dat deze door de  
inzet van veel leden als positief kan worden aangemerkt. 
 
Een aantal jeugdleden hebben zich van hun beste kant laten zien en werden daarvoor 
beloont met een prijs. De meiden die de meeste loten hebben verkocht zijn:  
Saphira Haddon (36), Mikki Kieft (30) en May Geerlof (25). Geweldig meiden!!  
 
Deden maar meer leden zo hun best als jullie dan zou het helemaal geweldig zijn. 
Maar ook de leiding van de ouderen lessen hebben hun beste beentje voorgezet en  
hebben veel loten aan de man/vrouw weten te brengen. Hartelijk dank!! 
 
De netto opbrengst van deze Grote Club Actie is €. 1.200,50 
Nu maar hopen dat er leuke prijzen op de door K&V verkochte loten zijn gevallen!!!! 
Kijk op : www.clubactie.nl of u een prijs heeft gewonnen. 

VRIJWILLIGERSAVOND 
 
Vrijdag 11 januari 2019 zal de jaarlijkse vrij-
willigersavond weer worden gehouden.  
Zoals gebruikelijk in onze eigen  
accommodatie De Greep en wel vanaf 
18.30 uur. 
Alle vrijwilligers ontvangen weer een  
uitnodiging via de mail of de post. 
Op deze avond willen wij alle mannen en 
vrouwen die zich kosteloos inzetten voor 
K&V bedanken voor hun inzet want zonder 
deze mensen is het gewoon niet mogelijk 
om K&V draaiende te houden. 
Wij zien elkaar dus vrijdag 11 januari 2019 
in De Greep. 
Mochten wij u zijn vergeten (mensen  
maken wel eens fouten) schroom niet maar 
neem contact op met het bestuur en wij 
zullen deze omissie herstellen. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
Op vrijdag 15 maart 2019 zal de  
Algemene Leden Vergadering worden  
gehouden in De Greep. 
Hiervoor bent u bij deze reeds uitgenodigd. 
Het bestuur zal dan verantwoording  
afleggen over het afgelopen jaar. Ook staan 
er bestuursverkiezingen op de agenda,  
Zo is vorig jaar aangegeven dat de 
voorzitter zich niet  herkiesbaar stelt 
en dient er een opvolg(st)er te komen. 
 
In de week van 25 februari 2019 zullen de 
uitnodigingen op de lessen worden  
uitgedeeld zodat een ieder op de hoogte is 
en hopelijk ook gehoor geeft aan deze  
oproep. 
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SPONSORKLIKS 

 
Zoals u wellicht weet kunt u K&V steunen door online aankopen te doen via Sponsorkliks.  
Enkele K&V’(st)ers doen dit ook en dat heeft alléén dit jaar 2018 tot nog toe €. 174,38 
opgeleverd. 
Als meer K&V leden dit doen dan steunt u zonder ook maar één cent extra te betalen 
K&V. Dus doen!!!!!  

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! 
 
Speelgoed 
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 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... 
 

Namens K&V 
Bedankt! 

http://www.sponsorkliks.com
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KIJK EENS WAT IK KAN — WEEK 
 
Ja hij was er weer, de “Kijk eens wat ik kan!” 
week (KEWIK). En wat een 
opkomst van publiek en  
enthousiasme van de  
deelnemers. Iedereen deed 
toch net even beter zijn 
best, bijna alsof het een 
wedstrijd was.  
Leuk om te zien.  
Onderstaande foto’s laten 
zien hoe gezellig het was en 
hoeveel publiek er was.  
Volgend jaar komt er zeker 
weer een KEWIK week. 

Locatie: De Zoeker (Zaandijk) 
Maandag eerste en tweede groep 

Locatie: De Greep (Kogerveld) 
Woensdag: 18:30 — 20:00 
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WEDSTRIJDEN 
 
In het weekend van 24 en 25 november werden de eerste wedstrijden van het nieuwe 
seizoen gehouden in de sporthal van Wormer. Na een gedegen training hebben de  
meiden zich van hun beste kant laten zien. Er gingen 13 meiden met een medaille naar 
huis en dat is een heel mooi resultaat aan het begin van een seizoen. 
De volgende meiden hadden in hun categorie een prijs: 
 
Zaterdag 24 november 2018 

 
 
 

Zondag 25 november 2018 

 
 
 
 

 
Alle meiden maar ook hun leiding van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat en nu 
op naar de volgende wedstrijd. 

Instap D1 Emilie Weesie 54,90 1 

Pupil 1 D2 Isabelle Gnimavo 52.90 3 

  Yameza Budike 52.75 4 

Pupil 2 D2 Ilse Kabel 50,75 3 

Instap D2 Juul Thijssen 52,00 4 

Pupil 1 D1 Sanne Mouwen 48,45 4 

Junior G Denise Beerendonk 39,80 4 

Instap RV Diandra Ravestijn 49,33 2 

Pupil 1 RV Anne Konijn 49,23 1 

  Megan Clijdesdale 49,20 2 

  Jennifer de Vries 47,75 3 

Jeugd 2 RK Mika Mocci 38,60 3 

Junior RK Bente van Geest 40,90 1 
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De eerste wedstrijd van het seizoen. 
 
Van K&V deden 7 meiden mee van de B-selectie. 
Voor sommige was dit zelfs de eerste officiële wedstrijd die ze turnden, buiten de  
Onderlinge Wedstrijden om. Altijd spannend en zeker de balk natuurlijk.  
 
Met begeleiding van trainster Sabrina en te hulp geschoten trainster Naomi hebben ze 
flink hun best gedaan. Niet iedereen was helemaal tevreden, natuurlijk had trainster 
nog wat opmerkingen om volgende keer nog beter te kunnen doen, maar het ging juist 
heel erg goed! 
 
6 meiden van de 7 zijn in de prijzen gevallen. Nummer 7 gaat de volgende keer  
misschien wel lukken, want die zat er heel dicht bij, 1 puntje scheelde het maar. 
Anne en Megan wilde het heel spannend maken, want daar zat maar 0,03 punten  
tussen…  
Het leukst is dan als je aan de gezichten kan zien dat ze het niet verwacht hadden en 
toch een prijs hebben gehaald. Ze straalden allemaal.  
 
Alle supporters, papa’s en mama’s (en de trainsters) konden weer trots naar huis.  
De komende weken gaat er hard getraind worden om in januari de punten nog meer te 
verbeteren, want ze willen allemaal op het hoogste plaatsje staan heb ik gehoord. 
 
Op de pagina hiernaast kunt u de prijswinnaars zien.  
 
Ook weer een bedankje voor alle juryleden, want zonder hun kunnen de meiden ook 
niet meedoen. 
 

Een aanwezige 
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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 

VOLLEYBAL 
 
Wat al lang dreigde te gebeuren is nu werkelijkheid geworden, volleybal voor beginners 
houdt op er te zijn.  
Vele jaren was er al een probleem met het ledenbestand hiervoor.  
Wat als mannenvolleybal bij D.I.O. was begonnen, is in de loop der jaren een  
gemengde club geworden. Toen er te weinig heren waren, werd ik, als eerste vrouw, 
gevraagd om hierbij te komen. Wat hebben daar, naast arm en beenspieren,  
mijn lachspieren gewerkt, het was genieten. 
 
Toen er steeds meer mannen ophielden met volleyballen, zijn er van (toen  
huisvrouwengym) meer dames bijgekomen, waardoor het recreatievolleyballen is  
ontstaan. 
 
De afgelopen jaren liep het ledenbestand hiervoor steeds meer terug, vooral door  
blessures en vanwege de leeftijd. De laatste maanden speelden we drie tegen drie en 
zelfs twee tegen twee, wat wel zeer intensief maar niet de bedoeling is. 
Vele pogingen om dit uur weer op peil te brengen zijn niet gelukt, dus gaat het doek 
voor dit eerste volleybal uur vallen. 
 
We hebben hier alle begrip voor en zijn blij dat we zolang nog door hebben mogen 
gaan. Ook is er overleg geweest met de andere leden met als resultaat. 
 
De groep van 19.00 uur gaat nu naar het late volleybal uur, daar proberen we ook al 
lang nieuwe leden te werven. Probleem opgelost. 
De tijden worden verplaats. 
Conditie trainen is voortaan van 19.30 tot 20.30 uur. Hier zijn nieuwe leden (ook heren) 
van harte welkom. 
Volleyballen van 20.30 tot 22.00 uur. 
 

Hilda Keuning 
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 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  
  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 — 19.30 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 
  18.30 — 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 4 t/m 6 jaar 
  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens vanaf 7 jaar  
Woensdag  19.30 — 20.30  Dames conditie-training  
  20.30 — 22.00  Volleybal gevorderden  
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Zomervakantie   16  juli  2018  t/m    2 september  2018 
Herfstvakantie   20  oktober  2018  t/m 27 oktober  2018 
Sinterklaas     5 december  2018 (alleen jeugd) 
Kerstvakantie   22  december 2018  t/m   5 januari  2019 
Voorjaarsvakantie  16  februari  2019  t/m  23 februari 2019 
Goede vrijdag   19  april  2019   
Paasvakantie   21  april  2019  t/m  22 april  2019 
Koningsdag   27  april  2019 
Mei vakantie   28  april  2019  t/m     5 mei  2019  voorlopig! 
Hemelvaartsdag   30  mei   2019  t/m     1 juni  2019 
Pinkstervakantie       8  juni   2019  t/m  10 juni  2019 
Zomervakantie     6 juli  2019  t/m   25 augustus  2019 

Wedstrijden  

Activiteiten  

11-01-2019 Vrijwilligersavond De Greep 

15-03-2019 Algemene Jaarvergadering De Greep 

30-5 t/m 2-6-2019 Hemelvaartkamp ??? 

   

Vakantie  

24-11-2018 1e competitiewedstrijd dames Wormer  

25-11-2018 1e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

19-01-2019 2e competitiewedstrijd dames Wormer  

20-01-2019 2e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

23-03-2019 3e competitiewedstrijd dames Wormer  

24-03-2019 3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

13-04-2019 Ringenzwaai wedstrijd Zaandam 

19-05-2019 Toestelkampioenschappen  Wormer 



 

 

Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


