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VOORWOORD 

  
Beste K&V-ers, 
 

Voor je ligt alweer de editie van september! 
 

Het bestuur hoopt dat iedereen een fijne vakantie heeft  
gehad. Gezien de diversiteit aan leeftijden zullen er ook nog 
leden zijn die ná de schoolvakantie lekker vakantie gaan  
vieren. 
Maar goed, even terug in de tijd: de Greep is eigendom van 
K&V en wordt door een groep vrijwilligers onderhouden.  
Dit betreft een vaste groep die ervoor zorgt dat het gebouw 
in goede staat blijft verkeren. Deze vakantieperiode is dan 
ook weer gebruikt om te schilderen, grote schoonmaakklus-
sen te verrichten en zelfs een groot terras aan de achterzijde 
te bestraten. Verderop in De Brug wordt er een terugblik  
gegeven. 
 
Dan een stap in het nieuwe seizoen. Afgelopen maand zijn 
de “vriendjes en vriendinnetjeslessen” georganiseerd: een 
les waarbij de jeugdleden iemand mee mogen nemen die 
dan gratis een keer mee doet. Natuurlijk hopen wij dat ze dat 
zo leuk vinden en meteen lid worden!  (Bij het ter perse gaan 
van deze krant was het resultaat nog niet bekend) 
In de week van 4 tot en met 9 november organiseert onze 
PR-commissie de zogenaamde “Kijk eens wat ik kan”- week
(“Kewik”). Alle pappa’s, mamma’s, oma’s, opa’s, broertjes, 
zusjes, ooms en tantes, neefjes, nichtjes, buren en knuffels, 
zijn van harte uitgenodigd te komen kijken wat de kleine 
K&V’ertjes zoal kunnen. Het bestuur probeert bij elke  
Kewik-les aanwezig te zijn om kennis te maken en/of vragen 
te beantwoorden. 
 
Als het zover is krijgen de kinderen een brief mee met de 
precieze datum. 
 
De leiding van de lessen is er klaar voor! Zij hebben weer 
hun best gedaan om ons leden in beweging te krijgen. 
Ik wens iedereen weer veel sportplezier toe! 
 

 
 

Patricia Kruijt 
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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 

De Brug, september 2019  
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Functie Naam Email Telefoonnr. 

Voorzitter Patricia Kruijt voorzitter@krachtenvlugheid.nl 075 — 6162676 

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

2e Secretaris Vacature    

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

2e Penningmeester Vacature   

Bestuurslid Sabrina v.d. Graft bestuurslid@krachtenvlugheid.nl   

Bestuurslid Ihsan Cengiz bestuurslid@krachtenvlugheid.nl  

Ledenadministratie André van de Berg ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl - 

BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 

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

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 november 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.  
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! 

3 

mailto:ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl
mailto:ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl
mailto:ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl


 

 

De Brug, september 2019  

Trouwe en gezellige lezers van ons clubblad “De Brug”, de zomer is voorbij en de herfst 
staat voor de deur met zijn grillige weersvoorspellingen. De wind en regen hebben zich 
alweer laten zien, zodat wij goed weten dat de zomer weer echt voorbij is.  
 
Wij zijn met zijn alle alweer een tijdje met veel plezier aan het sporten om de conditie 
weer op peil te brengen. Ook zijn de turnsters weer aan het oefenen voor de komende 
competitiewedstrijden voor dit seizoen. Allemaal veel plezier en succes gewenst.  
 
Het derde kwartaal van ons clubblad "De Brug" staat ook nu weer boordevol met nieuws!  
Zoals; Voorwoord van de voorzitter, in en om "De Greep", sponsorkliks, sponsor actie toestellen, 
Grote Clubactie, leiding aerobics de Tref, leiding parkstraat, leiding De Zoeker, kleurplaat 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 
Wij wensen iedereen alvast hele fijne zomer en vakantie toe!!! 

 
De Redactie 

Sabrina en Liesbeth 
 
 

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 29 november 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.  

http://www.krachtenvlugheid.nl
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IN en OM  “De Greep” 
 
Net voor de zomervakantie hebben een aantal dames van de maandagavond de  
gordijnen van de gymzaal gewassen. Wat zijn ze schoon en ruiken ze lekker.  
Dames geweldig en bedankt!! 
De eerste dag van de vakantie hebben een zestal mannen de gymzaal hoog (ramen etc.) 
schoongemaakt en de schone gordijnen weer opgehangen.  
Maar ook is de toestelruimte helemaal leeg gemaakt en is deze ruimte schoongemaakt.  
 
Tijdens deze vakantie hebben een vijftal mannen achter de gymzaal de tegels verwijderd 
zodat Aannemingsbedrijf Van der Veekens dit kon ophogen met zo’n 90 kub zand en de 
tegels weer netjes terug leggen.  
Het ziet er fantastisch uit en is klaar om gebruikt te worden. 
Mannen heel hartelijk dank voor deze lichamelijke inspanning. 
 
Half augustus hebben een aantal dames van het uur van Hennie Bakker “De Draai”  
volledig met water, spons en zeep grondig schoongemaakt.  
Dames ook jullie hartelijk dank!! 
  
Een week voordat de lessen weer gingen beginnen hebben 2 mannen de vloer van zowel 
de kantine als de kleedkamers machinaal schoongemaakt en weer voorzien van een 
nieuw laagje was. 
Een week later en wel vrijdag 23 augustus hebben een achttal dames en een drietal 
mannen alle bij ruimtes zoals toiletten, kleedkamers douche etc. met water en zeep 
schoongemaakt maar ook de vloer van de gymzaal.  
Ook hier is een woord van dank zeker op zijn plaats. 
 
Maar ook aan de buitenkant van de gymzaal is gewerkt en wel de schilderskwast is ter 
hand genomen om het “hoge” werk in de verf te zetten. Ook deze vier mannen het is  
geweldig!! Nu moet alleen het “lage” schilderwerk nog gebeuren en dat staat voor de  
komende tijd op de lijst van de klussers.  

 
Commissie 

Kantine “De Draai” 
  
Maandagmorgen 12 augustus was het zover. 
Vanaf half 9 stonden 5 dames en 1 heer klaar. 
Via de mail kregen allen te horen wat er gebeuren ging. 
In iedere hoek werd gesopt en gewerkt. 
  
10 uur koffiepauze met wat lekkers en daarna verder. 
Alle glazen kastjes leeg en schoon, zo ook alle laden en kasten. 
Wat gezellig met zo’n stel dat praten en breien kan. 
Alle stoelen en tafels “plakband en kauwgom vrij” in de hal en kleedkamer. 
  
Helaas regende het zo hard, dat de ramen aan de buitenkant 
niet zijn gelapt, maar geluk, die waren schoon geregend. 
En dit werk werd met liefde voor K&V gedaan door 5 dames, 
t.w. Corrie, Hilda, Nel, Tonni, en Wil die géén lid zijn van K&V. 
maar de zaal met hun leiding huren en na de les gezellig 
koffie drinken en beppen in de kantine. 
  
Bedankt dames namens K&V. 
Kees en Hennie 
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SPONSORKLIKS!! 
 
Zoals u wellicht weet kunt u K&V steunen door online aankopen te doen via Sponsorklik.  
Enkele K&V’(st)ers doen dit ook en dat heeft alléén dit jaar 2019 tot nog toe  
€ 123,88 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…  

 

Andere categorieën: 
Computer en Electronica   Telecom 

Cursussen en opleidingen   Huis en tuin 

Eten en drinken     Mode en cosmetica 

Gezondheid en verzorging   Muziek en geluid 

http://www.sponsorkliks.com
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LEIDING Parkstraat 
(gymzaal “Et Buut”) 
 
Omdat onze leidster Chris Houtkooper 
wegens studie geen lessen meer kon 
geven op de dinsdag hebben wij deze  
na overleg met de Gemeente Zaanstad 
kunnen verplaatsen naar de woensdag. 
Gelukkig zijn de tijden gelijk gebleven. 

LEIDING AEROBIC “De Tref” 
 
Daar Manon knieproblemen heeft en haar 
werkzaamheden het niet altijd toelaten om  
op de woensdag de lessen te verzorgen gaat 
zij deze lessen geven samen met  
Loes Pieper. 
De exacte invulling zullen de twee leidsters 
onderling overleggen en aan de dames  
uiteraard bekend maken. 
Wij heten Loes natuurlijk hartelijk welkom  
en hopen op een fijne samenwerking. 
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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 

GROTE CLUBACTIE  
 
U heeft het al gemerkt wij doen weer mee aan deze  
landelijke Grote Club Actie. De oudere leden kunnen direct 
hun loten bij de leiding kopen en dat doen ze natuurlijk om 
zowel de club K&V te steunen als het hopen op een leuke 
prijs. De Jeugdleden gaan bij familieleden langs met een 
intekenlijst om op deze manier de loten aan de man/vrouw 
te brengen. Wij hopen natuurlijk op een hoge opbrengst  
zodat wij daar waar nodig nieuw materiaal kunnen  
aanschaffen. 

LEIDING “De Zoeker”  

 
Juf Sabrina heeft ons, het bestuur, laten weten dat zij de lessen op de maandag en de 
dinsdag niet meer kan blijven geven omdat haar werk op school meer tijd gaat vergen. 
Daar zijn wij en jullie natuurlijk niet blij mee want Sabrina geeft al zo’n 10 jaar les op deze 
locatie. Dus zij heeft velen zien komen en gaan. 
Wij vinden het heel erg jammer maar gelukkig blijft zij nog wel de lessen van de  
B selectie verzorgen. Sabrina nogmaals heel hartelijk dank voor je inzet en fijne lessen. 
 
De opvolging van Sabrina is niet zo simpel maar voorlopig zullen de lessen op maandag 
gegeven worden door Ryan Corzilius en op dinsdag door Albert Oosterbroek.  
Beide heren wensen wij een fijne tijd. 



 

 DE         LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID 

CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool “Et Buut”) 
Maandag  19.30 — 20.30  Aerobic met yoga 
Woensdag  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  

De Brug, september 2019  
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Herfstvakantie   19  oktober  2019  t/m 26 oktober  2019 
Sinterklaas     5 december  2019 (alleen jeugd) 
Kerstvakantie   21  december 2019  t/m   4 januari  2020 
Voorjaarsvakantie  15  februari  2020  t/m 22 februari  2020 
Goede vrijdag   10  april  2020   
Paasvakantie   12  april  2020  t/m 13 april  2020 
Koningsdag   27  april  2020 
Mei vakantie   28  april  2020  t/m    3 mei  2020  voorlopig!! 
Hemelvaartsdag   21  mei   2020  t/m 24 mei  2020 
Pinkstervakantie     31  mei   2020  t/m   1 juni  2020 
Zomervakantie     4 juli  2020  t/m   22 augustus  2020 

Wedstrijden: (onder voorbehoud) 

Activiteiten  

5-10-2019 Jumping Pannenkoek De Greep 

9-11-2019 Disco De Greep 

Vakantie  

9-11-2019 1e competitiewedstrijd dames Wormer  

10-11-2019 1e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

18-01-2020 2e competitiewedstrijd dames Wormer  

19-01-2020 2e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

14-03-2020 3e competitiewedstrijd dames Wormer  

15-03-2020 3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

04-04-2020 Ringenzwaai wedstrijd Zaandam 

17-05-2020 Toestelkampioenschappen  Wormer 
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Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


