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Woordje van de voorzitter 

Deze week kregen we het mooie nieuws dat Margriet Bijl is bevallen van een dochter. Van harte 

gefeliciteerd! Femke Laroo is zwanger van haar tweede kindje. We zijn erg blij dat Melvin de laatste 2 

groepen tijdens haar verlof tijdelijk van haar overneemt en Linda het vaste gezicht blijft bij de groepen 5 en 

6.  

Nog meer leuk nieuws, Max Oosterhuis heeft een derde plek behaald bij de freerunning wedstrijd in 

Jubbega. Gefeliciteerd! In deze nieuwsbrief een kort verslag.  

 

Verder vragen we uw aandacht voor de kijklessen, de seizoensafsluiting en de uitvoering die we begin 

volgend seizoen willen organiseren. We hopen u binnenkort te ontmoeten.  

Naast de oproep voor vrijwilligers en juryleden doe ik hier ook een oproep voor nieuwe bestuursleden. Wilt 

u meedenken en meebeslissen over de gang van zaken binnen onze vereniging, dan wil ik u daar graag 

meer over vertellen. Er komen dit jaar weer een aantal plekken vrij in het bestuur. Een nieuwe secretaris 

(Willemien Dermois) en een aankomend penningmeester (Diana Speelman) zijn al bekend. Ook mannen zijn 

van harte welkom. Wie volgt? 

 

Sportieve groet, Esther Kalsbeek 

 

 

 

 

Geslaagd Open Fries Kampioenschap Free Running en beker voor Max! 

Op 14 februari 2016 was het tweede Open Fries Kampioenschap Free Running (IFKF) in 
Jubbega. Zeventien leden van onze gymvereniging zijn hier met Melvin, Willemijn en Linda 
naar toe geweest. Ze hebben daar een hele leuke dag gehad. Max Oosterhuis heeft daarbij 
zelfs een beker gewonnen bij het onderdeel speed.   
De eerste twee uur mocht iedereen vrij gebruik maken van alle materialen in de ruimte. Het  

was mooi om te zien dat alle onderdelen eerst heel timide werden geprobeerd en vervolgens de leden van 
VKW de smaak te pakken kregen en al snel steeds meer gingen uitvoeren.  
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Aansluitend waren de wedstrijden. De meeste leden hebben deelgenomen aan het onderdeel ´speed´. Bij 
dit onderdeel moet je zo snel mogelijk via een parcours van A naar B. Max Oosterhuis heeft daarbij een 
derde plaats gewonnen waarvoor hij een beker heeft ontvangen. 

Twee leden hebben ook aan de flow wedstrijd meegedaan. Hierbij moet je in 40 seconden zoveel mogelijk 
coole/ mooie/ indrukwekkende moves laten zien met behulp van de materialen op het parcours. 
 

Uitvoering in november, wie wil meehelpen?  

In november is de twee jaarlijkse uitvoering. We willen binnenkort starten met een voorbereidingsgroepje 

om deze mooie dag te organiseren. Aan de voorbereidingsgroep nemen twee bestuursleden deel samen 

met 2 personen van de leiding. We zijn daarbij op zoek naar enthousiaste ouders en oudere leden om 

hieraan mee te werken. Lijkt het jou leuk om daaraan een steentje bij te dragen meld je dan aan bij 

Margriet Luning (pr@vkwgym.nl). 

31 maart gaat freerunning alleen door voor groep 4 

Donderdag 31 maart gaan de kinderen van basisschool de hele dag naar Wildlands. De lessen Move4FUN 

en de eerste drie groepen van Freerunning kunnen daardoor niet doorgaan. De vierde groep van 

Freerunning gaat 31 maart gewoon door! 

Kijkles turnselectie 26 maart 

Bij de gymlessen en free running hebben we al een aantal keren een kijkles georganiseerd. Voor de 

ouders/belangstellenden van de turnselectie organiseren we op 26 maart ook een kijkles. Voor de 1e groep 

is de kijkles van 9.30u tot 10.15 u. Voor de 2e groep is de kijkles van 10.45 u tot 11.30 u. We vragen u  om 

deze tijden aan te houden, om de les niet te verstoren en gezamenlijk de tribune op en af te kunnen gaan. 

Naast de kijkles willen we u als ouders/verzorgers van de gehele turnselectie uitnodigen om van 10.15 u tot 

10.45 u bijeen te komen in de hal van school (ingang via de gymzaal). We willen graag naast een aantal 

organisatorische zaken, ook het jurybeleid en de eventuele gevolgen voor wedstrijddeelname met u 

bespreken. 

Kijkles gymlessen, Move4FUN/Freerunning  6 en 7 april  

Woensdag 6 april is er weer een kijkles bij de gymlessen. Donderdag 7 april is er een kijkles bij de lessen 

Move4FUN en freerunning. Bij start van de lessen kunnen ouders/ verzorgers en andere belangstellenden 

op de tribune plaatsnemen om de lessen te bekijken.  

mailto:pr@vkwgym.nl


 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.vkwgym.nl 

Nieuwsbrief 
Maart 2016 

Open sportweek 16 tot en met 24 april  

In de open sportweek zetten sportverenigingen de deuren open voor niet leden. Gymvereniging VKW doet 
mee aan deze week. In de lessen van woensdag  20 en donderdag 21 april mogen leden een vriendje of 
vriendinnetje meenemen om mee te doen in de les.  

Willemien Dermois stelt zich voor 

Willemien is sinds januari gestart als secretaris van gymvereniging VKW. Ze heeft daarmee                                             

de taken van Hennie Frederiks overgenomen. Welkom  in het bestuur Willemien! 

Hallo allemaal, 

Ik ben Willemien Dermois en woon samen met Frits en onze twee dochters in Westerbork. Onze jongste 

dochter zit op turnen, nu zo’n 6 jaar denk ik. Vandaar mijn verbondenheid met VKW. In het dagelijks leven 

ben ik moeder. Ik neem de taak van secretaris over van Hennie Frederiks. Hoewel ik geen ervaring heb in 

een bestuursfunctie vind ik het belangrijk bij te dragen aan de vereniging zodat ze een toekomst heeft en 

dat ik daar zo een steentje aan kan bijdragen. Ik hoop een leuke tijd te hebben samen met de vereniging.  

Willemien Dermois 

 

Margriet Bijl heeft een dochter! 

Margriet Bijl was tot voor kort leidster bij de turnselectie en heeft vanwege haar zwangerschap besloten te 

stoppen met het geven van lessen. Maandag 7 maart is zij bevallen. Margriet en Marten zijn de trotse 

ouders van Jalien. We feliciteren Margriet en Marten met de geboorte van hun dochter.  

Femke Laroo is zwanger 

Er is nog meer babynieuws in de vereniging. Femke Laroo, leidster van de gymlessen, is zwanger van haar 

tweede kindje. Haar verlof gaat binnenkort in. Linda blijft de lessen van groep 5 en 6 geven. En Melvin 

neemt de gymlessen van groep 7/8 en 12 jaar en ouder van Femke tijdens haar verlof over. In het volgende 

seizoen zien we Femke weer terug.  
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Reserveer 2 juli alvast in de agenda 

We vragen alle VKW leden om zaterdag 2 juli alvast in de agenda te reserveren. Voor de gym en turnleden 

is zaterdagochtend het tweede clubkampioenschap. Voor alle leden is zaterdagmiddag de 

seizoensafsluiting met een leuke gezamenlijke activiteit. Meer informatie volgt nog.  

Juryleden 

Het is een terugkerende oproep maar we blijven naarstig op zoek naar nieuwe juryleden. Dit seizoen 
hebben niet alle leden van de turnselectie de wedstrijden deel kunnen nemen omdat we te weinig 
juryleden hebben.  Voor volgend seizoen verwachten we dat dit ook dan weer problemen op gaat leveren. 
Om alle leden van de turnselectie te kunnen laten deelnemen, moeten er nieuwe juryleden opgeleid 
worden.  
Lijkt het je wel wat om jurylid te worden dan horen we dat graag. Voor meer informatie en aanmelding kun 
je contact opnemen met Hillona Beugels (algemeen@vkwgym.nl). 

 

Kalender 

Activiteit of gebeurtenis Datum Bijzonderheden 

Kijklessen  26 maart, 6 en 7 april MFA 

Alleen les groep 4 freerunning ivm bezoek 
Wildlands door basisscholen 

31 maart 2016 MFA 

RWS B wedstrijd 9 april 2016  

PK RWS B  23 april 2016  

Toestelfinales RWS A en B 21 mei 2016  

RWS C wedstrijd 28 mei 2016  

Tweede deel clubkampioenschappen 2 juli 2016 (ochtend) MFA 

Seizoensafsluiting voor alle leden 2 juli 2016 (middag)  

Uitvoering November  Sporthal 

 

Sportieve groet bestuur en leiding gymvereniging VKW 
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