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Woordje van de voorzitter 

Het sportseizoen is weer volop aan de gang. Alle lessen zijn weer gestart. Move4Fun was vorig jaar nieuw 

en daar gaat Willemijn dit seizoen mee door. Linda is gestart met de peutergym, dit is al direct een groot 

succes! Willemijn en Melvin geven samen de freerunning lessen op donderdag. Er is een groep gymmeisjes 

op zaterdag aan het proefdraaien in de turnselectie bij Nienke en Inge. Femke is weer gestart na haar 

zwangerschapsverlof en heeft het stokje van Linda en Melvin weer overgenomen. Bij de gymlessen zijn een 

paar veranderingen doorgevoerd. Door meer groepen samen te voegen zijn er vanaf groep 3 weer lessen 

van 1 uur. Linda en Femke geven aan dat zowel de groepen als zij zelf dit erg prettig en leuk vinden. Alleen 

groep 1 is nog een klein groepje en heeft nog genoeg plek voor nieuwe kinderen. Kinderen zijn van harte 

welkom om 2 proeflessen mee te draaien.  

Tijdens de lessen en achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van 29 oktober al in 

volle gang. Spannend! Gelukkig hebben we hiervoor weer hulp van ouders. Om de vereniging levend te 

houden zijn veel vrijwilligers nodig die incidenteel of structureel een bijdrage leveren. Heeft u al eens 

nagedacht wat u voor onze vereniging zou willen doen?  

Voor een gezonde vereniging met leuke activiteiten is natuurlijk ook geld nodig. Om de contributie laag te 

houden vragen we daarom aan de kinderen om (samen met u) geld in te zamelen met de Grote Clubactie. 

We verwachten dat iedereen een aantal loten verkoopt en hopen op een grote deelname. 

Veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief. Met vragen en opmerkingen kunt u altijd bij het bestuur 

terecht en nodig ik u van harte uit op de ALV van 8 november.  

Esther Kalsbeek 

 

 

Peutergym is gestart   

In samenwerking met peuteropvang, Kinderopvang Topkids en kinderopvang de Kabouterhoeve hebben we 

de organisatie van peutergym weer opgepakt.  Sinds woensdag 31 augustus staat peutergym weer op het 

lesschema. Het was de eerste les afwachten of er voldoende belangstelling zou zijn. De lessen blijken 

echter een schot in de roos. Bij de eerste les waren er al ruim tien enthousiaste peuters! In de les komt van 

alles aan bod “we doen  van deze vuist op deze vuist tot in de maneschijn en naar de wielen van de bus... 

Van pittenzakken, ballen en de parachute tot grote hoogtes op de kast. Los komen van de grond aan de 

ringen en trots zijn als je loopt op je handen en voeten.” vertelt Linda, die net als de peuters zelf enorm 

geniet van deze lessen.   
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Instuif 10 september: gymvereniging VKW gezellig en sportief  

Zaterdag 10 september stonden de deuren van de sportzaal open voor leden en voor niet leden. Linda, 

Melvin en Willemijn hadden een uitdagend circuit opgebouwd. Een medewerkster van JOGG Drenthe stond 

klaar met enkele kannen met gepimpt water. Ruim dertig kinderen hebben deelgenomen en genoten. Er 

waren kinderen bij die  (nog)  geen lid zijn en er kwamen leden waarbij een aantal een vriendje of 

vriendinnetje meegenomen hadden.  

De kinderen konden heerlijk hun gang gaan en kregen daarbij ondersteuning van de leiding als ze dat 

wilden. Met rode wangen vertelden de kinderen dat het leuk was om op alle toestellen te kunnen springen 

“over de rol gaan was leuk”, “ik ben heel hoog in de wiebelende ladder geklommen”. Ze  hadden nieuwe 

dingen geleerd. “Mama ik kan nu de salto kijk!” en vonden het leuk en gezellig “het was leuk dat je 

vrienden en vriendinnen mee mocht nemen”. “Ik vond het echt leuk dat we met freerunners, turners en 

kinderen van gym en Move4FUN samen waren”,  “zet je er ook bij dat de beste freerunners meededen? ” 

vertelden enkele trotse freerunning leden. De middag werd afgesloten met slagbal waarbij de honken uit 

gymtoestellen bestonden. “Wij sloegen een bal op de tribune en hadden een homerun”. De sportieve instuif 

was een groot succes. En volgens de deelnemers “is gymvereniging VKW een sportieve en gezellige club”.      

 

 

 

Grote Clubactie 

De Grote Clubactie start dit jaar op 1 oktober. Ook dit jaar doen we hier weer aan mee. Met de opbrengst 

kunnen we materialen aanschaffen en activiteiten organiseren (zoals het clubkamp en de uitvoering). Doe 

dus allemaal mee en verkoop zoveel mogelijk loten. De groep die binnen de vereniging de meeste loten 

verkoopt, krijgt een leuke verrassing! Nieuw dit jaar is dat alle lotenverkopers een film van Pathé Thuis 

kunnen kiezen. De lotenverkopers hebben de keus uit 2 films voor de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar. Leden 

vanaf groep 3 krijgen woensdag 28 september (gym) en donderdag 29 september (Move4FUN en 

freerunning) in de les het lotenboekje. Je mag vanaf zaterdag 1 oktober (niet eerder) beginnen met de 

verkoop. De betaling van de loten gaat via automatische incasso. Zorg er dan ook voor dat de koper van de 

loten alle gegevens juist invult. Als je zelf je naam en je groep in het boekje zet, komt het helemaal goed! 

Mocht je boekje vol zijn, dan kun je tijdens de les een extra boekje halen; of anders bij de secretaris: 

Oldekamp 24. Als je klaar bent met loten verkopen, kun je het boekje uiterlijk 13 oktober weer inleveren in 

de les, of bij de secretaris. Veel succes allemaal! 
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Uitvoering zaterdagavond 29 oktober 

De datum van de uitvoering komt steeds dichterbij! De voorbereidingen zijn volop gaande. De leiding is 

druk bezig met het samenstellen van het programma. De leden gaan in de lessen alle 

programmaonderdelen goed oefenen. De versiergroep buigt zich over de aankleding van de zaal. En de 

verlotingsgroep bezoekt alle bedrijven in en om Westerbork om prijsjes in te zamelen voor de verloting.   

De komende weken krijgen de kinderen tijdens de les informatie over eventuele kledinginstructies voor de 

uitvoering. Houdt in de agenda alvast rekening met een generale repetitie 29 oktober ´s ochtends voor alle 

leden (met uitzondering van de peuters).  De uitvoering is in sporthal de Borkerkoel. 

De uitvoeringscommissie 

Kaartverkoop uitvoering, uitsluitend verkrijgbaar via voorverkoop 

Net als bij de vorige uitvoering is er een maximum aantal kaarten per gezin beschikbaar en zijn de kaarten 

uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar. Om alle leden de gelegenheid te geven om bezoekers mee te 

nemen zijn er per gezin maximaal 3 kaarten beschikbaar. De kaarten kunt u bij de sportzaal van de  MFA 

kopen op:  

woensdagmiddag 12 oktober van 14.45 – 16.15 uur 

donderdag 13 oktober van 18.00 – 18.30 uur 

Kaarten die na deze verkoopmomenten nog beschikbaar zijn worden maandag 24 oktober van 18.30 – 

19.00 uur verkocht. Zodat mensen die meer dan 3 kaarten willen kopen hiervoor de mogelijkheid hebben 

(als er nog kaarten beschikbaar zijn).  

Verloting tijdens de uitvoering 

Tijdens de uitvoering wordt een verloting gehouden. Er zijn al een aantal sponsoren bereid gevonden om 

prijzen voor de verloting aan te bieden. Wilt u ook iets beschikbaar stellen voor de verloting? Dat is van 

harte welkom! U kunt dit inleveren tijdens de kaartverkoop in de MFA. Mocht u iets aan willen bieden dat 

een beperkte houdbaarheid heeft dan kunt u het 29 oktober ´s ochtends brengen, we horen het dan alvast 

wel graag op een van de verkoopmomenten in oktober. Alvast bedankt! 
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Femke Laroo is weer gestart  
 

“Op vrijdag 17 juni zijn wij de trotse ouders en grote broer geworden van 

onze dochter Romée. Ondertussen is Romée alweer 3 maanden oud en gaat 

het heel goed. Ook ben ik sinds 2 weken weer volledig aan het werk. Wel 

even weer wennen na zo’n lange verlofperiode maar ook weer ontzettend 

leuk! We zijn gelijk aan het oefenen geslagen voor de aankomende 

uitvoering in oktober. Erg leuk om met de enthousiaste gymmers aan de 

slag te zijn!” 

Femke Laroo 

 

Nieuwe secretaris, Mirjam Zantingh stelt zich voor  

 
Hallo Allemaal! Mijn naam is Mirjam Zantingh en ik ben sinds september de 

nieuwe secretaris bij VKW. Ik ben 40 jaar, sinds 3 jaar getrouwd met Niek en 

we hebben 2 kinderen, Britt (6 jaar) en Luuk (4 jaar). Ik werk als 

jeugdbibliothecaris bij het Groninger Forum in Groningen. Op mijn 14e ben 

ik in Westerbork komen wonen, maar kwam daarvoor al vaak logeren bij 

mijn oom en tante op de boerderij. Ik heb vroeger veel aan turnen gedaan 

en vind het nog steeds een heerlijke sport om naar te kijken (vooral als er  

gouden medailles worden gewonnen!). Verder vind ik het heel leuk om samen met mijn schoonzusje aan 

obstacle runs mee te doen. Ik denk dat ik me prima zal vermaken in het bestuur en jullie zien me vast wel 

een keer ergens rondlopen. Tot gauw.  

Algemene Ledenvergadering 8 november a.s.  

Dinsdagavond 8 november is de jaarvergadering van gymvereniging VKW. Het bestuur en de leiding hebben 

zich het afgelopen jaar hard ingezet om gym, turnen, freerunning en Move4FUN voor uw kind mogelijk te 

maken. We nemen u door middel van de jaarvergadering graag mee in wat we het afgelopen jaar gedaan 

hebben en wat onze plannen voor het komende seizoen zijn. Mogelijk heeft u voor ons nog 

aandachtspunten en verbeterpunten. Deze horen we graag! Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te 

zijn bij de jaarvergadering op 8 november van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur in de MFA. 
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Turngala in Leek (5 november) en Univé Gymgala in Amsterdam (29 

december)  

Er zijn in november en december turngala’s in Leek en Amsterdam. Lijkt het je leuk om daar samen met 

andere leden naar toe te gaan? Stuur dan een mail naar secretaris@vkwgym.nl. Wij kunnen de 

belangstellenden dan aan elkaar koppelen.  

Turngala in Leek 
Het Turngala Leek vindt plaats op zaterdag 5 november 2016 met een show om 14.30 uur en een show om 

19.30 uur. Voorafgaand aan de shows is er een beweegplein geopend waar iedereen gratis mee kan doen 

aan diverse verschillende disciplines binnen de gymsport onder deskundige begeleiding.  

Bekende toppers als Sanne Wevers, die onlangs goud won op de olympische spelen in Rio, zullen aanwezig 

zijn naast haar tweelingzus Lieke Wevers en Celine van Gerner maar ook topturner Yuri van Gelder zal 

aanwezig zijn naast een aantal andere landelijke turnheren. De meeste Rio gangers zijn allen aanwezig in 

Leek om er een groots turnfeest van te maken. Naast alle turners is ook de top van de acrogymnastiek te 

vinden, dans, showacts, optredens van finalisten uit de televisieprogramma’s Holland’s Got Talent en 

Superkids waardoor het geheel tot een grote show wordt samengevoegd waarbij het publiek zich ruim 

twee uur lang kan vergapen aan de meest bijzondere acts. Een mix van theater, cirque du soleil en turnen 

maakt het tot een entertainende show. Kaarten voor de voorstellingen zijn te bestellen via www.turn-

gala.nl en kosten € 15,00 per stuk. 

Unive Gymgala, 29 december Ziggo Dome Amsterdam  
Op donderdag 29 december organiseert de KNGU de 20e editie van het Univé Gym Gala in de Ziggo Dome 

in Amsterdam. Bij het Univé Gym Gala komen topsport, show en entertainment samen in een wervelende 

show met a Touch of Gold. Je ziet de helden en Olympische turntoppers in actie afgewisseld met 

wereldacts uit binnen- en buitenland. Twee uur voorafgaand aan de show kan je zelf in actie komen op het 

mega Beweegplein en kennis maken met de gym-, spring-, turn-, en danssport! De shows zijn om 13.00 uur 

en om 19.30 uur. Toegangsprijzen zijn 

1e rang (€ 47,50), 2e rang (€ 40,00), 3e rang (€ 32,50), 4e rang (€ 27,50) 
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Kalender 

Activiteit  Datum Bijzonderheden 

Grote clubactie 1 oktober  

Voorverkoop kaarten uitvoering 12, 13 en 24 oktober MFA 

Uitvoering 29 oktober  Sporthal Borkerkoel 

Turngala Leek 5 november Leek 

Algemene Ledenvergadering 8 november MFA 

Univé Gym Gala 29 december Amsterdam, Ziggo Dome 

 

Sportieve groet bestuur en leiding  


