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HET BESTUUR: 

 

VOORZITTER   dhr. G.L. van Broekhuijsen  Ans Rosendahlstraat 30

     1991 PG Velserbroek   Tel: 023-2002372 

 

SECRETARESSE   mevr. S.van de Zwet Slotenmaker Linnaeusstraat 1 

     1973 RS  IJmuiden   06-29074679 

 

PENNINGMEESTER  dhr. F.M. van Kaam   Groeneweg 36 

     1971 NT IJmuiden   Tel: 0255-517012 

 

LEDEN: Redactie  mevr. E.M. Wit   Fahrenheitstraat 35 

     1973 RJ IJmuiden   Tel: 0255-536602 

     elise@vanpetegem.com 

 

  Ledenadministratie mevr. M. Smit    Fregat 22 

     1991 MA  Velserbroek  Tel: 06-11997724 

     marijeks@gmail.com   

 

  Contact leiding mevr. T. van Rhee   IJmuiderstraatweg 37 

  volwassenen  1971 LC IJmuiden 

visserijvrhee@hotmail.com 

 

  Organisatie &  mevr. C.Post     

  Contactleiding  cma.post@quicknet.nl   

  kinderen        

      

BANKREKENING:   Rabobank Santpoort: NL06RABO0175806918 t.n.v. RKGV   

     VELSEN( incassant-ID en machtigingskenmerk vermelden onder het 

     rekeningnummer. Dat is respectievelijk NL66ZZZ405948000000 en  

     lidnummer). 

 

E-MAILADRES:   info@rkgv-velsen.nl  

WEBSITE:    www.rkgv-velsen.nl 

 

LEDEN - ADMINISTRATIE 
 

Wijzigingen in uw lidmaatschap kunt u via e-mail doorgeven. Opzeggingen dienen uiterlijk twee 

weken voor het einde van het kwartaal te geschieden, onder vermelding van uw naam, bij: 
      

info@rkgv-velsen.nl 

 

NB. Geeft u de wijziging ook even door aan de leiding van uw sportuur.   



 
 
 

Agenda 
 
 

 
 

6 april 2019     Onderlinge Wedstrijden 

1 mei 2019     Leidersvergadering + reanimatie 

5 juni 2019     Bestuursvergadering 

3 juli 2019     Bestuursvergadering 

 

VAKANTIEPERIODEN VELSEN 2019/2020 

Goede vrijdag   19 april 2019 

Pasen    21 en 22 april 2019 

Meivakantie   20 april 2019 t/m 5 mei 2019 

Pinksteren   9 en 10 juni 2019  

 
 

  

 

VOMAR  helpt R.K. Gymnastiekvereniging Velsen ….. 
 
Doet u wel eens boodschappen bij de VOMAR, dan kunt u met de  
KIK (Klant Is Koning) kaart Gymvereniging Velsen steunen. VOMAR maakt namelijk elk 
kwartaal 0,5% van uw aankoopbedrag over aan Gymvereniging Velsen. Het kost u niets. Het 
enige dat u moet doen is: 

- een klantkaart halen bij de klantenservice in het filiaal waar u komt 

- aan Frans van Kaam, liefst per mail (info@rkgvvelsen.nl) anders telefonisch (0255-

517012) het nummer van de klantkaart doorgeven 

- bij elke boodschap bij de VOMAR de klantkaart aan de kassa laten zien. 

Het is wel belangrijk dat iedereen meedoet, want de VOMAR betaalt alleen maar uit als het 
totaalbedrag in het betreffende kwartaal voor Gymvereniging Velsen hoger is dan € 20,00.  
 
      …. als u meedoet met de VOMAR klantenkaart. 
 
  



 

 
 
 

Van de Voorzitter 
  
We lopen tegen het voorjaar. Elk jaar weer de tijd van het nieuwe begin en voor onze 
kleinste leden tijd voor een van de spannendste momenten in het jaar:  
 
“De Onderlinge Wedstrijden” 
  
Het bewegen dat bij onze vereniging centraal staat gaat bij een nieuwe oefening in het begin 
wat stroef. Naarmate je meer oefent gaat het beter en op een gegeven moment heb je het 
onder de knie. Dit soort momenten doen we het toch voor? En natuurlijk…. hoe meer dit 
soort succesmomenten zich voordoen, hoe leuker het vaak wordt deze oefening te doen. Je 
ziet het aan die jochies en meiden, die met ‘Streetgym’ oftewel ‘Straatgym’ of met een 
moeilijk woord ‘Calisthenics’ zichzelf trainen om een ‘parcours van ‘straatmeubilair’ zo goed 
of snel mogelijk af te leggen. Er is eigenlijk niets voor nodig dan je eigen wil om bepaalde 
bewegingen steeds beter uit te voeren en kinderen doen dit eigenlijk van nature.  
(Zie: https://www.1limburg.nl/brunssum-krijgt-mogelijk-park-voor-straatgym) 
  
Onze gymvereniging kiest er al 87 jaar voor dit in de diverse gymzalen, verantwoord en 
gezellig in groepsverband te doen. Dat er bewegingsarmoede is geconstateerd bij 
schooljeugd, mensen met een ‘zittend beroep’ en ouderen is echter ook voor ons een 
uitdaging. Niet alleen onze leden moeten we in beweging zien te houden, maar ook die 
bewegingsarme groeperingen. Het maakt ons niet uit hoe, als er maar meer Velsenaren gaan 
bewegen, vooral die met bewegingsarmoede! 
  
Op onze website willen we hieraan wat extra aandacht besteden: Hoe krijgen we meer 
Velsenaren aan het bewegen! Natuurlijk kunnen wij, als ‘gymnasten’ wel het goede 
voorbeeld geven door er over te praten; bewegingen te laten zien en ‘bewegingsarmen’ over 
de streep te trekken. Hopelijk krijgen ze dan de smaak te pakken en komen wellicht ook ‘bij 
ons’ bewegen. 
  
Ik wens in ieder geval onze kleinsten op zaterdag 6 april heel fijne, sportieve en gezellige 
Onderlinge Wedstrijden toe! 
  
 
Gerard van Broekhuijsen 
 



Uitnodiging Onderlinge Wedstrijden  
                                     

 

Maart 2019 

 

                

 

 Geachte leden, ouders, grootouders en familieleden. 

 

Zaterdag 6 april 2019 organiseert RKGV Velsen de jaarlijkse onderlinge 

wedstrijden. 

Deze worden gehouden in de Dolfijnzaal, gelegen aan de 

Zuiderkruisstraat naast het Stormvogelsterrein te IJmuiden. 

 

 

Als gymvereniging doen wij er alles aan om deze dag te doen slagen, maar jullie 

zijn de sterren van deze dag. Jullie zullen in de schijnwerpers staan en met jullie 

enthousiasme staat of valt de dag. 

 

Kijk goed in welke groep je zit, dan weet je ook meteen 

hoe laat je er moet zijn. 
 

 

Een goede raad van het bestuur van RKGV Velsen, laat alle spullen van waarde 

thuis, de vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld als er spullen worden 

vermist. 

Voor ouders, opa’s, oma’s, familieleden, vriendjes, vriendinnetjes en kennissen 

die willen komen kijken naar jouw prestatie, heeft de vereniging in de hal een 

winkeltje ingericht waar zij koffie, thee, fris, koek en andere lekkernijen kunnen 

kopen tegen heel schappelijke prijzen. Op deze manier steunen zij ook nog de 

verenigingskas. 

Het bestuur wenst alle deelnemers een goede en sportieve onderlinge 

wedstrijden 2019 toe! 

 

 

 

 

 

Tot zaterdag 6 april 

Organisatie RKGV Velsen. 



GROTE CLUBACTIE 

Wij hebben vorig jaar weer meegedaan met de Grote Club 

Actie. Daarbij is meer dan 3000 euro opgehaald voor de 

vereniging. Tijdens de Onderlinge Wedstrijden worden de 

kinderen die meer dan 20 loten verkocht hebben altijd in het 

zonnetje gezet.  

 

Onze speciale aandacht gaat uit naar onze ster 

lotenverkoopster Luna de Vlugt. Zij presteert het al 3 jaar op 

rij om de meeste loten te verkopen voor de vereniging. Dit jaar 

heeft zij maar liefst 182 loten verkocht! Zij zit op dansen bij 

Liesbeth maar haar grote liefde is toch wel voetbal en haar 

club is AJAX. Omdat zij de afgelopen jaren in totaal 437 loten in 

haar eentje heeft verkocht hebben wij dat beloond. 

 

 

Met haar vader en broer zijn ze naar AZ-AJAX geweest.  

We hopen dat ze het toch leuk heeft gehad ondanks het 

verlies van AJAX. Het is haar van harte gegund. 

 

 

 

Misschien gaat er van jou ook een wens in vervulling wanneer je 3 jaar achter elkaar de 

meeste loten verkoopt.  

De loten van 2018 zijn nog geldig tot en met 12 december 2019 en zijn te checken door op 

de onderstaande afbeelding te klikken. Of ga naar: https://lotchecker.clubactie.nl/ 

 



Indeling Onderlinge Wedstrijden 

06-04-2019 
 

 

 

Wedstrijd 

 

 
1e Ronde: Aanwezig zijn om 08.45 uur.  

Start: 09.00 uur – 10.30 uur 

 

Basisschool groep 1/2   meisjes 

Basisschool  groep 3   meisjes 

   

 

2e Ronde: Aanwezig zijn om 10.15 uur.  

Start: 10.30 uur – 12.00 uur 

 

Basisschool groep 4   meisjes 

Basisschool  3/4/5/6   jongens 

    

 

3e Ronde: Aanwezig zijn om 11.45 uur.  

Start: 12.00 uur – 13.30 uur 

 

Basisschool groep 5   meisjes 

Basisschool groep 6   meisjes 

 

 

4e Ronde: Aanwezig zijn om 13.15 uur.  

Start: 13.30 uur – 15.00 uur 

 

Basisschool groep 7   meisjes 

Basisschool groep 8    meisjes 

Talentenuur     Tosca 
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De Vries

Grafmonumenten A Itiummassago
Grafmonumenten. Um monumenten.
Vazen, lampen, urnen etc.
Onderhoud aan beplanting.
Vervangen van siergrind
Rechtzetten van monumenten na verzakking.
Opnieuw inkleuren van de inscriptie.
Kleine reparaties. Grafrenovaties.

Bel geheel ” vrijblijvend ” met 0255-523989
www.devriesgrafmonumenten.fotopic.net

Ontspannend, relaxend en losmakend!!!

Sportmassage
Ontspanningmassage
Hotstonemassage
Triggerpointmassage
Zwangerschapmassage
Handmassage
Stoelmassage

pi issage

10% kortimPv

Ho

oor RKGV leden

Catering & Partyservice

Lijkt een massage u lekker
Bel: 06- 33 011 262 of

Mail: mfo@otiummassage.nl

Zeeweg 161 - 1971 HB IJmuiden

Tel: 02 55 - 51 06 80 Fax: 02 55 - 52 44 51
web-site: www.johvanes.nl i

BOETIEK

mmJOHN GOZELING V.O.F.

9AANLEG en onderhond van tuinen Pj

nTel: 0255-519828

Rmail: johngo/.eling@johngozeling.nl

www.johngozel ing.nl

Lange Nieuwstraat 8A 1972 GN IJmuiden Tel. 0255-533335|
www.boetiekonlyyou.nl

FJSUSSEAFOOD
° Waaidorp

Halkade 27, 1976 DC IJmuiden-Haven Holland
Telefoon: (0255) 512796

7 dagen per week geopend

www.waasdorp.nl

Peutjes
Textbox
www.otiummassage.nl 



 

Bedenk je eigen Paasspel 

 

 

 



 

Kleurplaat 



 

Kleurplaat 
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OBloemen en Plantenhandei

ÖJKORSTANJE
cÿy ELEKTROTECHNIEKANDRE DE BRUIN

STANDPLAATS T.O. HEMA
LANGE NIEUWSTRAAT

IJMUIDEN
TEL: 025S-518927

EURONICS

Hagelingerweg 55-57,
Tel. 023-5373452.Fax 023- 5387780

GRIEKENLAND IS DICHTERBIJDANUDENKTGrieks Specialiteiten
•v Restaurant s Plein 45 nr. 4

1971 GA IJmuiden
Tel: 0255 - 51 25 55
Fax: 0255 - 52 00 51
www.rhodos-ijmuiden.nl

ruime keuze uit originele Griekse

gerechten en wijnen

betaalbare prijzen

sfeervolle inrichting

recepties en partijen

airconditioning

Na reservering ook voor groepen tot 50 pers.
Het is de moeite waard!

Geopend
ma t/m za 17.00 - 22.00 uur

zo 16.00 - 22.00 uur

www.vankaambouw.nl vankaambouw@outlook.coml

De lotenverkoop voor d ie Grote Clubactie
i

start op 1 
.

9 septe Imber 2019!!!



BIJ STORING

0255-511347

Fred Slim
Automobielbedrijf

Ü) (®)+ -
BAIT1clb <Ü3

 APK •    
•  
James 

WWW.HINTBV.NL

verhuur

BIJ

Peutjes
Textbox
James Wattstraat 1A IJmuiden * Tel. 0255-519339 / 06-12439466* www.fredslimautomobielbedrijf.nl
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