
 1 

 De laatste weken van dit 
jaar zijn aangebroken. De 
kerstvakantie staat weer 
voor de deur. Welke plan-
nen je ook hebt, ik hoop dat 
je kunt genieten van deze 
periode en van de feestda-
gen met je naasten. 
 
Het afgelopen jaar heeft 
een flink beroep gedaan op 
ieders geduld, veerkracht en 
uithoudingsvermogen. Als 
vereniging hebben we laten 
zien dat we wendbaar en 
flexibel zijn. En dat is mooi. 
 
Hoewel we het jaar helaas 
afsluiten met aangescherpte 
maatregelen, hoop ik dat 
volgend jaar we terug kun-
nen naar de normale lesuren 
en bijeenkomsten. Zorg in 
de tussentijd goed voor je-
zelf en je naasten.  
 
In deze nieuwsbrief blikken 
we even terug naar wed-
strijden die in Wormer zijn 
gehouden. Je kunt ook lezen 
wat de opbrengst is ge-

VAN DE REDACTIE 

WEDSTRIJDEN 
WORDMER 

2 

TOPVERKOPERS GCA 2 

WAT IN HET VAT ZIT 
…... 

3 

HERFSTKAMP GROOT 
SUCCES 

3 

IN DE GREEP VAN 
CORONA 

4 

KERSTWANDELSPEUR-

TOCHT 
4 

TERUGBLIK TREINEN 
IN DE GREEP 

5 
 

VERDUUZAMING EN 

AANSCHAF HERE-

BRUGBRUG 

5 

WIST JE DAT?  6 

ONZE SPONSORS 7/

8 

En verder in dit 

nummer….. 

December 2021 2021, nr. 7   

K R A C H T  &  V L U G H E I D  ( G Y M N A S T I E K –  E N  S P O R T V E R E N I G I N G )  
W W W . K R A C H T E N V L U G H E I D . N L  

 

                           Nieuwsbrief K&V     

De Kerstvakantie is van vrijdag 24 december 2021 tot 

met zondag 9 januari 2022. 

De Voorjaarsvakantie is van zaterdag 19 februari tot 

en met zondag 27 februari 2022. 

 

VAKANTIE 

weest dit jaar van de Grote 
Clubactie, mede dankzij een 
aantal topverkopertjes. Het 
Herfstkamp is een mooi en suc-
cesvol initiatief geweest en we 
hopen dat we in het voor– of 
najaar dit kunnen voortzetten. 
“Treinen in de Greep” was 
volgens de organisatie ook al 
zo een goed succes. Verder is 
er heel hard gewerkt aan het 
verduurzamen van onze sport-
zaal De Greep, hetgeen al een 
bezuiniging oplevert in de 
energiekosten.  
 
Zonder vrijwilligers is dit niet 
mogelijk geweest. Het bestuur 
wil de vrijwilligers bij deze 
hartelijk danken voor hun inzet. 
Helaas moet de vrijwilligers-
avond wederom worden uitge-
steld vanwege de C-
maatregelen.   

 
 
 
 
 
 
 

De kerstwandelspeurtocht 
vorig jaar, van de wor-
koutgroepen van de 
maandag en woensdag, 
was zeer geslaagd. Reden 
genoeg om het dit jaar te 
herhalen maar dan voor 
iedereen die mee wil 
doen. Natuurlijk wel met 
andere route en vragen. 
Heb je in de kerstvakantie 
een dagje niets te doen? 
Dan is deze kerstwan-
delspeurtocht een idee. 
Lees op pagina 5 hierover 
meer.  
 
Het bestuur wenst ieder-
een een goede gezond-
heid toe, fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2022! 
 
Persoonlijk wil ik daar iets 
aan toevoegen. Ik hoop 
dat we elkaar blijven res-
pecteren. Wees zuinig op 
elkaar. Het komt gerust 
goed! 
 
Margot van den Bor 
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Eindelijk was het zover dat 

er weer wedstrijden kon-

den worden gehouden in 

de sporthal van Wormer. 

Wij hebben daar lang, 

zo’n 1 ½ jaar, op moeten 

wachten. Na lang aarze-

len van het rayon en het 

steeds wijzigen van te ne-

men maatregelen konden 

de wedstrijden doorgaan. 

Helaas wel zonder pu-

bliek. Ook moest een ie-

der, alle medewerkers en 

juryleden, gevaccineerd 

zijn anders kregen zij 

geen toegang tot de 

sporthal. 

Gelukkig waren er vol-

doende juryleden en vrij-

willigers die aan de voor-

waarden voldeden. De 

turnsters konden weer hun 

oefeningen tonen aan el-

kaar en aan de jury. Door 

de K&V turnsters werden 

twee prijzen in de wacht 

gesleept door: 

Sophie Lammerse werd 3e 

met 50,98 punten 

Jemelly Poeketi werd 2e 

met 47,35 punten 

Elk in een andere cate-

gorie. 

De overige meiden heb-

ben natuurlijk hun uiterste 

best gedaan maar een 

prijs zat er voor hen dit 

keer niet in . Hopelijk dat 

bij de volgende wedstrijd 

in januari 2022, als coro-

na geen spelbreker is, zij 

ook een medaille weten 

te bemachtigen.  

Sophie en Jemelly gefeli-

citeerd met jullie prijs! 

Het wedstrijdsecretariaat 

zijn: Mikkie Kieft 85 lo-

ten, Nilaya Parden 82 

loten en Ayca Rzabeev 

had er 72 verkocht. Zij 

hebben hun prijs inmid-

dels gekregen en waren 

daar blij mee. 

Door de gezamenlijke 

inzet is het netto resul-

taat ruim € 1.700,00. 

Ook de overige leden: 

dank voor de inzet. We 

gaan bepaalde materi-

alen aanschaffen of ver-

vangen. 

 Ook dit jaar hebben 

wij weer meegedaan 

aan de Grote Club Ak-

tie met een heel mooi 

resultaat. 

Diverse jeugdeden heb-

ben zich ingezet om de 

loten te verkopen aan 

familieleden en dat is 

velen gelukt. Waarvoor 

onze hartelijke dank !! 

Een drietal jeugdleden 

hebben zich enorm in-

gezet door zeer veel 

loten aan de man/

vrouw te brengen. Dat 

De trekking was op 8 decem-

ber. Wil je kijken of je een prijs 

hebt gewonnen?  

http/uitslag.clubactie.nl/2021 

De Penningmeester 

RESULTAAT GROTE CLUBACTIE…… € 1.700,00 
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“SOPHIE LAMMERSE 

EN JEMELLY 

POEKETI IN DE 

PRIJZEN GEVALLEN” 

 

 

TOPVERKOPERS: 

*MIKKIE KIEFT 

*NILYAY PARDEN 

*ACYCA RZABEEV  

VERSLAG WEDSTRIJDEN WORMER 
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Turn kamp was verschoven door corona, daarom konden we ook niet met de bus gaan maar gingen we in auto´s. 

De ouders/verzorgers hebben zich opgegeven om de kinderen naar turnkamp te brengen. Toen we aankwamen 

was het een beetje rumoerig, maar daarna was het weer geordend we brachten alle bagage naar de slaapplek-

ken. Daarna gingen we eten. Toen werd alles uitgelegd en gingen we het avondspel doen. Dat was vossenjacht.  

De volgende dag gingen we naar de hei toe om daar leuke spelletjes te doen. Toen we terugkwamen gingen we 

buiten spelen daar gingen we ook allemaal zelfbedachte spelletjes doen. Toen moesten we eten en daarna gin-

gen we een spel met kaarten doen.  

De volgende dag was het bonte avond dus gingen we in de middag alles klaarmaken en ons mooi maken. Toen 

we klaar waren gingen we eerst broodje knakworst eten daarna het toetje (vla flip) en daarna gingen we spelle-

tjes doen. De spelletjes waren heel leuk helaas misten 3 mensen het feest omdat ze moe waren en gingen slapen. 

Ook ging er nog iemand weg omdat ze heimwee had. De volgende dag kwam ik met een hele dikke lip (ik had 

vorige keer ook een dikke lip) gelukkig was Ilja er bij ze dacht dat ik of allergisch ben voor lipbalsem of een wes-

pensteek heb gehad. Maar geluk bij een ongeluk, we gingen vandaag zwemmen. Helaas werden we toen weer 

opgehaald en gingen weer met de auto´s terug. Toen we aankwamen gingen we toeteren.  

2021, nr. 7     oktober 2021 

WAT IN HET VAT ZIT VERZUURT NIET! 

Het is gebruikelijk dat wij aan het begin van een nieuw jaar alle vrijwilligers willen 

bedanken via een gezellige bijeenkomst met eten. Vanwege de zeer onzekere periode waarin we nu zitten is het 

niet verstandig de organisatie ter hand te nemen. Daarom heeft het bestuur besloten deze bijeenkomst te verschui-

ven naar maart/april als de omstandigheden dit toelaten. Wij vinden het jammer maar zien op dit moment geen 

ander mogelijkheid. U moet maar denken “wat in een goed vat zit verzuurt niet”.  

Ook de eerder aangekondigde bingo-middag/avond moeten we helaas uitstel-

len.  

Het Bestuur 

VAN ONZE VERSLAGGEVER JOE DOORNEBAL (9 jaar)  



 4 

De afgelopen periode 

hebben wij gelukkig door 

kunnen trainen met in acht 

neming van de door de 

overheid opgelegde be-

perkingen. 

Eerst was het zo dat wij 

wel in de gymzaal moch-

ten zonder dat er om een 

QR code moest worden 

gevraagd maar wel voor 

het kopje koffie in de kan-

tine en dat was te over-

zien. Je leert er mee te 

leven. 

Later werd het verplicht 

om voor een ieder van 

18+ die wil sporten dat er 

om de QR code moest 

worden gevraagd en bij 

het niet kunnen tonen mocht 

er niet worden gesport. Ook 

ouders mochten niet meer in 

de gymzaal kijken bij hun 

kind. Dat zijn maatregelen 

waar wij echt niet blij van 

zijn geworden. 

Het enige lichtpuntje is/was 

dat wij konden blijven spor-

ten. Dat was tot onze grote 

teleurstelling niet voor een 

ieder weggelegd omdat zij 

niet waren gevaccineerd en 

zij niet de zaal in mochten.  

Laten wij met z’n allen pro-

beren er het beste van te 

maken en alle regels in acht 

te nemen zodat wij aan on-

ze conditie kunnen blijven 

werken. 

Inmiddels is er weer het 

één en ander veranderd 

en wel dat er vanaf 18 

december niet in de zaal 

mag worden gesport. Het 

aangepaste lesrooster 

vervalt dus nu ook. 

Dit geldt tot en met vrij-

dag 14 januari 2022. Als 

er wijzigingen zijn, dan 

komen we weer in de 

lucht.  

Albert Oosterbroek 
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“QR CODE LATEN 

ZIEN” 

 

 

“OOK IN HET 

WEEKEND NU 

OVERDAG 

TRAINING” 

 

 

SPEUREN TIJDENS 

DE 

KERSTVAKANTIE  

IN DE GREEP VAN CORONA  

KERST-WANDEL-SPEURTOCHT  

Tijdens de kerstvakantie 

even niets te doen? Loop 

samen met de familie of 

gymmaatje onze speur-

tocht door het centrum 

van Zaandam.  

Kijk eens met een andere 

blik naar onze stad en 

beantwoord de vragen 

die we hebben bedacht. 

Geschiedenis, biologie, 

rekenen, taal, cultuur etc. 

het komt allemaal aan 

bod en de vragen zijn een 

mix voor jong en oud. 

De tocht duurt zeker 1,5 

uur. Maar je kunt hem 

ook in delen lopen na-

tuurlijk.  

De speurtocht is bij de 

nieuwsbrief gevoegd en 

staat ook op de website om 

te downloaden. 

Eind januari worden de ant-

woorden gepubliceerd op 

de website.  

In de volgende nieuwsbrief 

worden de beste en crea-

tiefste speurneuzen bekend 

gemaakt. 

Doe je met ons mee?  

Marga Riet, Janny en  

Margot van den Bor 
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DE GROTE KLEINE TREINENCOMPETITIE IN DE GREEP? 

VERDUURZAMING DE GREEP 

Het verduurzamingsproject: 

plaatsen van zonnepanelen, 

aanbrengen van vloerisolatie 

en muurisolatie is voltooid. Wij 

hebben vastgesteld dat al 

deze werkzaamheden het be-

oogde resultaat hebben opge-

leverd. 

De vloer is warmer zo’n 2 à 3 

graden, het gasverbruik loopt 

terug terwijl het elektraver-

bruik ook minder wordt (terug 

levering). Over het afgelopen 

jaar hebben circa € 2.300,00 

minder aan verwarmingskosten 

hoeven te betalen. 

Wij, bestuur en commissie de 

Greep, vinden dit een heel 

mooi resultaat. 

2021, nr. 7     oktober 2021 

23 & 24 oktober was het een 

beetje feest in de Greep. Wij 

hadden er een mooie model-

spoorbaan opgebouwd. De 

oproep in het clubblad heeft 

veel reacties en belangstellen-

den op de been gebracht. Het 

was de hele dag een komen en 

gaan van bezoekers. Wij, msg 

De Nieuwe Waterweg, willen 

jullie dan ook hartelijk bedan-

ken voor de getoonde interesse 

en vele complimentjes voor 

onze baan. We gaan ons best 

doen om volgend jaar weer 

aanwezig te zijn en hopelijk 

met wat nieuwe modules er bij. 

Nogmaals 

dank en tot 

volgend 

jaar! 

Met vrien-

delijke 

groet, 

Msg De 

Nieuwe 

Waterweg  

Via het Topsportcentrum hebben 

wij een zo goed als nieuwe brug 

mogen ontvangen omdat deze 

daar overbodig was. De heren-

brug werd niet gebruikt. Wij zijn 

hier heel blij mee. 

Vijf mannen hebben deze brug 

met een aanhanger opgehaald 

en in De Greep afgeleverd. 

Was een zware klus want de 

brug weegt zo’n 200 kg. De ou-

de brug is meteen afgevoerd.  

Mannen bedankt voor jullie inzet! 

NIEUWE HERENBRUG 
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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 

Wil je het lidmaatschap opzeggen? ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

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 

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: 

 

Sporten doet wat met je! 

WIST JE DAT? 

Jaarvergadering zal 

eind maart 2022 

gehouden worden, als 

de coronaregels dit 

toelaten. Uiteraard 

hoort u nog wat de 

exacte datum zal zijn. 

Waarschijnlijk via de 

volgende Nieuwsbrief. 
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Sporten doet wat met je! 
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