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Beste leden en ouders/verzorgers,
Aan het eind van het jaar laten we vanuit het bestuur graag nog even iets van ons horen. Wat
was het weer een bijzonder jaar, zonder regionale turnwedstrijden, zonder clubkampioenschappen en met vele gecancelde lessen, omdat corona regelmatig de kop weer opstak. Het
ziet er naar uit dat corona voorlopig nog wel onder ons zal blijven. We hebben het er mee te
doen helaas en maken er het beste van. Gelukkig hebben we binnen de vereniging creatieve
leiding en flexibele leden, zodat de lessen via scherm of in de openlucht meestal gewoon
door konden gaan. We maakten uiteraard ook weer vele mooie momenten mee binnen de
vereniging. Ik licht er graag enkele uit:
Zo was er na de zomervakantie een ‘Frisse start na corona’-dag waarbij leden, ouders,
trainers en bestuur de handen uit de mouwen hebben gestoken en de gymzaal een sopje
hebben gegeven. Dat was hard nodig! Een lunch samen met de andere Norger
sportverenigingen was niet alleen lekker en gezellig, maar was ook goed voor de onderlinge
contacten. Dank voor de organisatie Beweegdorp Norg!
In september is er een nieuwe gymnastiekgroep gestart in de Garve onder leiding van
Christa. Het oudste lid in deze groep is 93 jaar en daarmee het oudste lid van de vereniging.
Leuk om te merken dat meerdere deelnemers uit deze groep in het verleden al lid van K&V
waren en het fijn vonden om opnieuw lid te worden. Welkom (terug) allemaal!
Minder mooi was het dat er in korte tijd maar liefst vier dames uit de Keep Fit-groep
geblesseerd raakten. Onze lief-en-leed-dame José had het er maar druk mee.
Beterschap, dames! Na weken hard oefenen, hebben alle kinderen van de Nijntje-groep in
november hun Nijntje Beweegdiploma 2 behaald onder leiding van trainer Jannes. Ondanks
de coronamaatregelen werd de reeks van twintig lessen feestelijk afgesloten.
En over meester Jannes gesproken: Jannes is dit jaar getrouwd met zijn Marleen en is op
22 december de trotse vader geworden van een prachtige zoon met de naam Líon. Een foto
vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief.
Ik zal niet volledig zijn in het noemen van alle mooie momenten binnen K&V, maar ik sluit
graag af met dit heuglijke bericht. Het zal niemand ontgaan zijn dat het bestuur al lange tijd
op zoek was naar versterking. Fantastisch dus dat er drie nieuwe bestuursleden zijn
gevonden! Ze stellen zich in deze Nieuwsbrug aan u voor. Met zijn zessen zetten we de
schouders er onder en gaan we vol vertrouwen het nieuwe jaar in!
Het bestuur en de leiding wensen u en uw naasten fijne feestdagen en een sportief en
gelukkig 2022! Blijf bewegen en blijf gezond! We ontmoeten elkaar in het nieuwe jaar!
Met sportieve groet,
Judith Horstman
voorzitter
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Even voorstellen 1
Hoi allemaal,
Mijn naam is Hermen Hagen, ik ben getrouwd met Jasmijn en samen hebben we 5 kinderen. Om zoveel volk te

herbergen hebben we vijf jaar geleden een boerderijtje in Norg gekocht. Zodoende heeft iedereen wat
bewegingsvrijheid en dat is toch erg prettig mocht je eens in quarantaine zitten of het hele land in lockdown zijn.
We stoken dan vuurtjes in de tuin of spelen verstoppertje in ons bos(je). Ik werk voor het Universitair Centrum
Psychiatrie als hoofd algemene zaken en in mijn vrije tijd maak ik graag muziek,December
alleen of met vrienden. Verder2021
hebben we zeilen als passie. We hebben een mooie Scheldeschouw waar we graag de Friese meren, het
IJsselmeer en de Waddenzee mee onveilig maken. Het is onze droom om de wereldzeeën af te schuimen.
Maar dat is iets voor later.
Als kind zat ik op keur turnen. Ik trainde heel intensief bij VKH Joure. Over het algemeen 15 tot 18 uur per
week. Ik heb in die tijd regelmatig meegedaan aan Nederlandse kampioenschappen. Ook heb ik op trampoline
turnen gezeten. Toen ik hoorde dat K&V bestuursleden zocht hoefde ik niet lang na te denken. Heerlijk om het
gymwereldje weer in te stappen! Ik heb er dan ook zin in om mijn steentje aan deze mooie vereniging bij te
dragen. Wellicht tot ziens!

Even voorstellen 2
Beste leden, ouders/verzorgers van leden en belangstellende van K&V,
Sinds kort ben ik toegetreden tot het bestuur van K&V en is mij gevraagd mijzelf
kort voor te stellen. Mijn naam is Hanneke van Dijk, samen met Jan heb ik 3
kinderen, Annabel (17), Meike (15) en Hidde (10). Wij wonen sinds bijna 20 jaar
in Norg, dus alle 3 onze kinderen zijn hier geboren en al deels getogen... Alle 3
lid geweest van K&V, de jongsten 2 momenteel nog steeds en met veel plezier.
Zelf heb ik met veel plezier deelgenomen aan steps, door niet passende dag nu even niet helaas.
Voordat wij in Norg zijn komen wonen, woonden Jan en ik in Amersfoort, voor de rust en de ruimte zijn we
B(orrel)&B(rainstorm) K&V Norg
naar het noorden getrokken. Bij toeval in Norg terecht gekomen, hier zijn we nog steeds heel blij mee en
wonen hier met veel plezier aan de rand van het dorp op de Bonhagen. Ik werk momenteel in de verstandelijk
Opalswoensdag
15 januari wordt
vanaf baan
19.30
eenveel
nieuwjaarsborrel
en brainstorm
gehandicapten zorg
gedragswetenschapper,
een mooie
watuur
ik met
plezier doe. In mijn
vrije tijd
sport ik graag, momenteel
volleybal, ik
veelsamen
en houmet
van sociale
aangelegenheden
gehoudenhardlopen
bij Café en
Zwaneveld.
Dewandel
club wil
de leden
en ouders vandieleden
momenteel doortoasten
de maatschappelijke
omstandigheden
helaas
op een laag pitje
Ik probeer
naast
mijn werk
op het nieuwe
jaar en tevens
brainstormen
overstaan.
de toekomst
van
onze
altijd iets vrijwilligs te doen voor de gemeenschap, na de MR van de basisschool, het bestuur van judo ben ik nu
mooieom
vereniging.
de uitdaging aangegaan
deel te nemen aan het bestuur van K&V. Ik heb zin om samen met de andere
bestuursleden mijn steentje bij te dragen aan de vereniging.

Als bestuur en leiding willen we ons sportaanbod behouden voor onze doelnog verder uit te breiden
met diverse sporten voor jong en oud. Dit alles willen we graag met u delen
op 15 januari. De avond wordt mede verzorgd door Anne Prins van Sport
Drenthe.

Tot ziens en ik wens
jullie allen
mooie Er
feestdagen
alle goeds
groepen
in Norg.
zijn ookenideeën
omvoor
ons2022!
aanbod

Alle (ouders van) leden van K&V Norg en geïnteresseerden worden
Wij wensen
opgeroepen om op deze gezellige, maar ook belangrijke, avond aanwezig te
iedereen gezellige
zijn. De inloop is vanaf 19.30, zoals gezegd bij Café Zwaneveld.

kerstdagen en
een sportief
!
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Babynieuws

Recreatieve wedstrijden
In 2021 konden de recreatieve wedstrijden helaas
niet doorgaan. We zijn daarom blij dat er
(onder voorbehoud van de dan geldende Coronamaatregelen) dit seizoen wel weer wedstrijden
worden georganiseerd.
De wedstrijden vinden
plaats in sportcentrum
De Hullen in Roden op:

Dit is de prachtige zoon van meester Jannes en
Marleen. Het lijkt ons leuk als zoveel mogelijk
kinderen waar meester Jannes les aan geeft
een kaartje sturen. Dat kan naar:
Vijf Akkers 45, 9356 CR Tolbert.

*

12 maart 2022

*

2 april 2022

De kinderen die op toestelgym zitten hebben
inmiddels een uitnodiging voor deelname
ontvangen. We hopen dat zoveel mogelijk kids
van K&V mee gaan doen, dus vergeet niet om je
zo spoedig mogelijk aan te melden
via info@kv-norg.nl.

Ouders die willen helpen als jurylid of als
begeleider mogen zich ook alvast melden via
hetzelfde e-mailadres.

Even voorstellen 3
Mijn naam is Jacobien de Goede. Onlangs ben ik toegetreden tot het bestuur van K&V. Ik stel me graag aan jullie
voor.
Dit voorjaar ben ik met mijn gezin vanuit de stad Groningen naar Norg verhuisd. We wonen hier op een
prachtige plek op het Oosterveld. De sportieve inslag van 'beweegdorp' Norg is voor ons één van de redenen
geweest om hier te komen wonen. En we draaien al volop mee! Onze jongste zonen Lucas en Joost (6 jaar)
zitten op zwemles in het Molenduinbad en voetballen lekker bij GOMOS. Mattijs van 8 zit bij 'meester' Jos op
freerunnen. We hebben ook meegedaan aan de alternatieve avondvierdaagse en de spektakeltocht. Zo leuk
allemaal! Zelf ga ik graag naar bootcamp van Anne (beweegcentrum Norg) en hier in de omgeving is het
natuurlijk heerlijk om te fietsen, wandelen en hardlopen.
Ik ben getrouwd met Maaike Cnossen en werk als projectontwikkelaar bij bouwbedrijf
Plegt-Vos in Assen.
Via het freerunnen van Mattijs kwam ik in contact met K&V. Ik moet het allemaal nog
wat beter leren kennen, maar het lesaanbod is volgens mij al heel mooi en er zijn bij
het bestuur goede ideeën om dat uit te bouwen en zichtbaarder te zijn. Erg leuk en
goed wat mij betreft, en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

