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de gymzaal van de MAVO aan de Parallelweg. Dat ging
niet zonder slag of stoot. De toenmalige directeur van de
MAVO zag het delen van de gymzaal met KDO helemaal
niet zitten. Omdat de Weversstraat-zaal helemaal gereno-
veerd moest worden, heeft toen ook de sportambtenaar
zich ingezet om het voor elkaar te krijgen. Voor KDO was
dit fantastisch, want deze zaal was nog maar 4 jaar oud
(1975), dus bijna nieuw. Voordat KDO de zaal kon gebrui-
ken was er een waslijst aan voorwaarden: vóór iedere les
moest de leiding de gymnasten bij het gesloten hek ophalen
en na de les weer door de leiding terug gebracht worden.
Lekker als het regent en je stond buiten voor het hek! Ui-
teraard moest het hek dan weer op slot. En zo waren er
meer van die "onzinnigheden". De gymleraar van de MAVO
was sympathiek en deed niet moeilijk, maar was juist blij
dat er een gymvereniging mede gebruiker werd van "zijn"
zaal. Hij kon nu ook gebruikmaken van de turntoestellen.
KDO heeft goede herinneringen aan hem.
In die jaren veranderde er het één en ander in de lessen.
Er ontstond een selectiegroep en die trainde meerdere
uren, hetgeen helemaal nieuw was voor KDO. Ook kwamen
er nieuwe lessoorten bij zoals callanetics, streetdance,
ouder-en kindgym, peutergym en bewegen voor 55+. 

Omdat de MAVO verhuisde naar Papendrecht kwam er
ruimte in het lesrooster. In 1993 startten de lessen voor de
55+ groepen. Dat was een gat in de markt, waardoor het
leden aantal opliep. Ook werd het turnniveau steeds hoger
en de selectiemeisjes scoorden goed op regionaal- en
nationaal niveau.

 

Voorwoord 
Op 1 september 2018 was het grote moment daar: de open
dag van de nieuwe sporthal Molenzicht. De dag waarop
onze gymnastiekvereniging Kracht Door Oefening 109 jaar
werd: KDO in een nieuw gym- en turnjasje! De hal was een
dag eerder, 31 augustus 2018, officieel geopend door
wethouder Arjan Kraijo. Dit was tevens de dag dat we af-
scheid namen van ‘onze oude gymzaal’ aan de Parallelweg.
Een zaal met van tijd tot tijd een lekkend dak, een oude CV
ketel, flikkerende tl buizen en een berging barstensvol
herinneringen. Dit was een afscheid zonder feest, zonder
wethouders, met slechts een paar KDO leden. Op het
moment dat deze editie uitkomt is deze zaal hoogstwaar-
schijnlijk al gesloopt. Wat heeft ‘de oude gymzaal’ aan de
Parallelweg ons als vereniging in 40 jaar gebracht?
In deze speciale uitgave willen we je graag mee terugnemen
in de tijd. Je laten kennismaken mèt of het weer laten
herbeleven van hoogte- en dieptepunten. De eerste 20 jaar
als huurder van de zaal en vanaf 1998 de aanloop naar de
koop en de jaren dat wij er de trotse eigenaar van waren.
Wat gebeurde er zoal achter de houten nooddeuren die aan
de binnenkant met een afsluitbalk bij elkaar gehouden
werden?
Dit blad kon alleen maar tot stand komen door de grote
inbreng van de ereleden Gerard Elkhuizen en Maaike
Tuijtel. Gerard houdt al jaren het archief over KDO up-to--
date. Evenementen, wedstrijduitslagen, krantenberichten,
alles wordt door hem bijgehouden. We mochten en konden
hier dankbaar gebruik van maken om je in vogelvlucht de
afgelopen 40 jaar te presenteren. Maaike is als geen ander
betrokken bij de vereniging en heeft door haar vele jaren
als bestuurslid een schat aan kennis in haar hoofd, compu-
ter en op papier. Zij heeft o.a. de prachtige omslag ontwor-
pen, waarop alle KDO zalen te zien zijn.
In deze editie lees je in het bijzonder over de mooie jaren
van KDO aan de Parallelweg. Dit zijn de jaren vanaf
1978-2018. Welke activiteiten vonden er plaats? Welk on-
derhoud werd er gepleegd? We hopen dat je dit naslag-
werkje met plezier leest en dat de herinneringen levend
blijven voor huidige-en toekomstige leden. 
 
Het bestuur
 
Hoe het 40 jaar geleden begon: de gymzaal van de
MAVO aan de Parallelweg

Nadat KDO 23 jaar in de toen nieuwe gymzaal aan de
Weversstraat gegymd had, verhuisde de club in 1979 naar
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KDO wordt eigenaar, waarvan acte!
Eind 1998 kwam de vraag van de gemeente of KDO de zaal
wilde kopen voor het bedrag van fl. 1,00. Daar heeft het
bestuur toch wel een paar nachtjes niet zo goed van gesla-
pen. Een eigen zaal heeft namelijk voor- maar ook nadelen.
De gemeente had hier begrip voor en er werd afgesproken

dat als een en ander fi-
nancieel niet haalbaar
bleek, zij de zaal weer in
beheer zouden nemen en
KDO onder dezelfde con-
dities als daarvoor kon
huren. KDO ging akkoord
met de aankoop en op 3
december 1998 volgde

het besluit van de gemeenteraad aan KDO het zakelijke
recht van opstal te verlenen tot het in eigendom hebben,
houden van het gymnastieklokaal, staande en gelegen aan
de Parallelweg 13 A te 2951 BS Alblasserdam, welk recht
met ingang van 1 januari 1999 voor onbepaalde duur is
verleend, tegen een jaarlijkse vergoeding van fl. 485,= pj.
 

Onderhoud gymzaal en gym- en turnmateriaal
Op het moment van overname was de zaal (1975) 24 jaar
oud. Het hebben van een eigen zaal kent vele voordelen,
zoals flexibiliteit en herkenning. Een groot nadeel is het
onderhoud en ook het up-to-date houden van de materialen.
Voor de overname een feit werd, heeft KDO overleg ge-
voerd met de gemeente. KDO heeft toen aangegeven dat
het buiten- en binnen schilderwerk niet in orde was, dat de
sportvloer een facelift nodig had en dat de afgekeurde
toestellen vervangen moesten worden. Dit alles werd be-
vestigd in een brief van 30 september 1997. Tevens kreeg
KDO een bedrag toegezegd voor de CV ketels die ook hun
langste tijd hadden gehad. Trouwe leden weten dat dit geld
jarenlang is gereserveerd voor de aanschaf van een nieuwe
CV tot bleek dat deze ketels niet kapot te krijgen zijn. Deze
reservering heeft toen de bestemming "nieuwe zaal" gekre-
gen. KDO gaf de fa. CPS opdracht voor het schilderen van
het buitenwerk. Met een aantal vrijwilligers is het binnen-
werk in record tijd in een andere kleur geverfd. Kortom de
gemeente heeft ons niet meteen met kosten opgezadeld.
Een team van klussers heeft
zich jarenlang ingezet om de
elektriciteit, het dak, de ramen
en deuren, het verfwerk, de
riolering en de CV te onder-
houden. Om nog meer kosten
te besparen werden er dames
gevraagd en ingeroosterd om

de zaal, kleedkamers en sanitair schoon te maken.
Heel veel dames hebben zich de afgelopen jaren hiervoor
ingezet! Als dank werden alle vrijwilligers eenmaal per jaar

uitgenodigd voor
een vrijwilligers-
diner! Daarnaast
was de grote
schoonmaak in
de zomervakan-
tie altijd een hele
gezellige dag.
Onder meer tus-
sen 2000-2002 is

er groot onderhoud gepleegd. Er werden kleedkamerbank-
jes gemaakt op de leerschool van de Kabelfabriek van door
de fa. Stam beschikbaar gestelde houten latten. Door de
fa. Rijkee werden zonneschermen opgehangen.  Ook
kregen we te maken met de legionella bestrijding. Er moest
een installatie geplaatst worden om veilig te kunnen dou-
chen. Cees Zijderveld spoelde 2x per week de douches
door om stilstaand water te voorkomen. Later is besloten
om de toch al veel te weinig gebruikte douches, af te kop-
pelen. Van de nood werd een deugd gemaakt, want de
doucheruimte werd ingericht voor klein materiaal. Tevens
zijn de TL bakken en lampen besteld bij de ETB de Noord
en in de zomervakantie door 2 vrijwilligers gemonteerd. Dit
scheelde aanmerkelijk in de energiekosten.
De Onderlinge Wedstrijden en de ‘Zijderveldcup’
In de zaal werden vaardigheidsproeven georganiseerd. Dit
was een jaarlijkse happening. Deze proeven werden uitge-
schreven door de KNGB, later de KNGU. Je kreeg pas een
diploma als je cijfers hoog genoeg waren. Tot 1986 zijn
deze georganiseerd in de gymzaal. Daarna week KDO uit
naar sporthal Blokweer en noemden we het een onderlinge
wedstrijd. Nog steeds zijn de onderlinge wedstrijden een
jaarlijks terugkerend fenomeen, waarin alle jeugdleden bij
elkaar komen en strijden om de titel: clubkampioen! De
Kleuter proefjes werden nog in de gymzaal gehouden. Ook
dat was een feestje. Alle banken bezet door mama's en
oma's. Als beloning ontving elk kind een diploma en een
sticker. 

In 1986 organiseerden Gerda en Cees Zijderveld de eerste
onderlinge wedstrijd voor de springgroep. Ze stelden hier-
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voor de Zijderveldcup beschikbaar, een wisselbokaal, die
jarenlang is uitgereikt aan de beste springer/springster op
de onderlinge wedstrijden. De eerste cup werd gewonnen
door Marleen Herwig. Na 29 jaar de Zijderveldcup beschik-
baar gesteld te hebben zijn Cees en Gerda hiermee in 2015
gestopt. Zij waren van mening dat de beleving hiervan niet
meer was zoals het ooit bedoeld was. 

Verleden.... en welke activiteiten in de toekomst?
Wat hebben de leden van KDO de afgelopen jaren kunnen
genieten van alle activiteiten in en om de gymzaal aan de
Parallelweg. Een bijzondere rol hierin werd vervuld door
diverse activiteitencommissies.
De gymzaal werd veranderd in een grote slaapzaal! In de

Herfstvakantie werden er
slaapfeesten gehouden. Op
luchtbedden en gymmatten
werden de slaapzakken uit-
gerold. De knuffels kwamen
‘stiekem’ tevoorschijn. Soms
was er een knuffel thuis ge-
bleven maar toen het slaaptijd

werd, moest er toch naar huis gebeld worden en kwam
moeders haastig naar de gymzaal met het kleinood. Totdat
het niet meer mocht vanwege de eisen die de brandweer
ging stellen. Jammer, jammer.
De gymzaal werd veranderd in een heuse Disco! De jeugd
kon zich dan naar hartelust uitleven in het donker met alleen
flikkerende lichten.
De gymzaal werd veranderd in een bioscoop! Voor de
kleuters werden er leuke films gedraaid en afgewisseld met
spelletjes waren deze middagen een succes.
De gymzaal werd veranderd in een ontbijtzaal! Heerlijk
ontbijten met z’n allen op de KDO dagen.
De gymzaal werd veranderd in een feestzaal! De KDO
(KOM-ONTDEK-DOE) dagen waren jaarlijks een groot
succes!
 
 

De gymzaal werd veranderd in een Pietenhuis! Voor de
jongste leden een spannend middag waarop het nooit zeker
was of de zwarte Pieten wel kwamen.

Aan het eind van seizoen 2017-2018 hebben we afscheid
genomen van de gymzaal en werd het vizier gericht op de
nieuwe zaal. Ondanks de stijgende lijn van het gym- en
turnniveau stelt het huidige bestuur vast dat betrokkenheid
van de leden dalende is. In 2017 zijn een aantal jeugdacti-
viteiten afgelast vanwege te weinig deelnemers. Het be-
stuur moet steeds vaker oproepjes plaatsen in de nieuws-
brief voor enthousiaste hulp. Uiteraard waardeert het be-
stuur de hulp die geboden wordt, maar het zijn vaak dezelf-
de mensen. Er zijn weinig (ouders van) nieuwe leden, die
zich aanmelden. We hopen dat deze speciale editie bij-
draagt aan het besef hoe fantastisch onze vereniging is,
wat een prachtige talenten we hebben, wat een rijke histo-
rie we koesteren en bovenal wat een unieke mix er bij KDO
is tussen jong en oud, fanatiek en lenig, enthousiast en
levendig! En de mix van jong en oud is letterlijk zichtbaar:
het aantal jeugdleden (t/m 15 jaar) is al jaren gelijk aan het
aantal volwassen leden. Zorgwekkend is de constante
daling van het aantal leden sinds het topjaar 2011.

4



ww
w.

ed
ito

o.
nl

De eerste uitbreidingsplannen: poging 1-7
De eerste uitbreidingsplannen zijn gemaakt in januari 2005.
KDO ontving toen een offerte van bouw- en onderhouds-
bedrijf de Kock voor de uitbreiding van de zaal (€ 208.532,00
incl btw). Poging 1 werd in gang gezet.
1. Er werd een bouwcommissie gevormd bestaande uit
Althaea van Eijck, Maaike Tuijtel, Cees Zijderveld en Roel
Berghout. Een jaar later waren de tekeningen gereed voor
uitbreiding van de KDO zaal aan de Parallelweg. Hiervoor
werd ter oriëntatie de turnhal in Barendrecht bezocht.
Echter, na diverse vergaderingen in 2006 en 2007 met de
gemeente over de uitbreiding, kwam het project niet van de
grond. Maaike Tuijtel vermoedde dat de wijzigingen in het
bestemmingsplan (toekomstige woningbouw) toen al in
wording waren. 
2. KDO lid Henk de Haan kwam met een prachtig voorstel
om in zijn vrijgekomen loods een echte turnhal te realise-
ren. Echter, toen we hier bij de gemeente mee aankwamen,
kregen we te horen dat de provincie daar geen toestemming
voor zou geven. Zo strandde ook dit plan, heel jammer,
want dit had zo mooi kunnen worden. 
Medio 2008 werd KDO geconfronteerd met het feit dat de
grond onder de gymzaal verkocht was aan WestWaardWo-
nen. WWW wilde graag op die grond woningen gaan
bouwen, waardoor KDO elders ondergebracht moest
worden. Nu ging KDO samen met WWW aan de slag en
werden er diverse locaties onderzocht en de mooiste teke-
ningen gemaakt.
3. De 1e locatie was bij basisschool de Loopplank. De
gesprekken met de directie en bestuur van deze school
verliepen constructief. Ook zij zagen mogelijkheden tot
samenwerken. De Beukelmanschool schoof ook aan tafel
omdat voor hen een nieuwe school gebouwd ging worden
op de locatie van de Tienhond. De gymzaal zou dan ook
door die school gebruikt kunnen worden. Echter, een be-
langrijke gasbuis in de grond op de locatie waar gebouwd
moest gaan worden deed dit plan de das om.
4. WWW ging weer aan de slag en kwam met een schitte-
rend voorstel/tekening.Tussen de gebouwen 2 Hooch en
3 Hooch kon de nieuwe hal komen, compleet met lift. Als
KDO zich daar zou vestigen dan konden de ouderen in de
buurt daar ook van mee profiteren. Ook was er ruimte voor
de kinderopvang Wasco. Echter, er konden niet voldoende
parkeerplaatsen worden gerealiseerd, dus einde plan.
5. Inmiddels heeft KDO contact gezocht met Peter Bus en
Ans van Nieuwenhuizen van de KNGU. Zij stelden voor om
een workshop te houden om daar de leden bij de bouw-
plannen te betrekken. Een Plan Van Eisen werd opgesteld.
Peter had een flinke berekening gemaakt hoe het financieel
plaatje er uit zou gaan zien als we eigenaar of huurder
zouden worden van een nieuwe sportaccommodatie. Alle
kosten die Peter Bus maakte, werden vergoed door de
KNGU, omdat zij KDO als een bijzonder pilot project zagen.
Eind 2009 heeft KDO alle politieke partijen bezocht en alle
partijen stonden achter ons plan. Inmiddels is het 2010. Ook
de gemeente werd ingeschakeld, omdat er bestemmings-
planwijzigingen gemaakt moesten worden. Echter, het

 
 
 
 
 
 

werd allemaal niets en KDO kreeg het advies om eens in
het dorp rond te kijken of er een geschikte locatie kon
worden gevonden. 
6. Via een brief werd de hoek Nic Beetsstraat aangedra-
gen, echter...
7. Volgende optie in 2011 was om tussen 1 Hooch en 2
Hooch een zaal te bouwen tussen de 2 gebouwen. Echter
te duur en nog steeds te weinig parkeerplaatsen.
  
Molenzicht? Molenzicht!
2011-2013. In 2011 werd KDO uitgenodigd door CKC
Kinderdijk om samen eens te brainstormen over de bouw
van een nieuwe hal. In eerste instantie lukte het niet om op
één lijn te komen omdat KDO niet haar volledige lesrooster
kon gaan draaien. Eind 2011 geeft Jaap de Gruiter het idee
een nieuwe impuls. Hij komt met prachtige voorstellen. CKC
Kinderdijk is inmiddels met Vaessen in zee gegaan, maar
kan de financiering niet rond krijgen. Er is behoefte aan een
mede investeerder. Er worden nieuwe tekeningen gemaakt
met een apart gedeelte voor de turnlessen.. Na veel
schetsen en vergaderingen zag KDO nog steeds onvol-
doende ruimte en uren voor het lesaanbod. Dit bleek echter
de laatste tussenstop. Begin 2013 werden we weer ge-
vraagd en nu bleken de tekeningen zo wel aan te sluiten
bij de wensen van CKC Kindedijk als van KDO. De zaak
was rond!
2014. Na een positief bericht van de belastingdienst aan
de Stichting Sportpark Molenzicht is op 15 januari 2014 de
uitgestelde Bijeenkomst voor Informatie en Opinie (BIO)
gehouden op Molenzicht. Tijdens deze BIO moet de haal-
baarheidscommissie de raadsleden overtuigen dat de te
bouwen hal op Molenzicht dringend nodig is. Op 21 janua-
ri 2014 is in de Burgerzaal van het Gemeentehuis de
commissie Samenleving bijeen geweest om te vergaderen
over het beschikbaar stellen van gelden voor een te bouwen
sporthal op Molenzicht. Op 28 januari 2014 is de commissie
Samenleving in een extra vergadering akkoord gegaan met
financiële steun aan het plan om een sporthal te bouwen
op Molenzicht. De volledige Alblasserdamse Gemeente-
raad is op 26 februari 2014 akkoord gegaan met het Colle-
ge voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de bouw
van een sporthal op Molenzicht. De publieke tribune was
weer gevuld met in herkenbare kleding gestoken leden van
KDO en CKC Kinderdijk.

Op 28 februari 2014 is de 1e stap gezet naar de nieuwe
sporthal op Molenzicht door een ontwikkelings overeen-
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komst met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf en de Stichting
Sportpark Molenzichthal te ondertekenen Volgende stap is
een bezoek aan Welstand en het definitief maken van het
ontwerp met een kostenraming.
2015. In de vergadering van 15 december 2015 heeft de
gemeenteraad van Alblasserdam ingestemd met de ont-
werp omgevingsvergunning voor de bouw van een sporthal
met kantine op Sportcomplex Molenzicht, d.m.v. een ver-
klaring van geen bedenkingen af te geven. Daarmee staat
de weg vrij dat een ieder zijn zienswijze kan indienen,
waarmee de raad een besluit kan nemen. Het weekblad De
Klaroen publiceerde op 6 januari 2016: Burgemeester en
wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen
voor het bouwen van een Sporthal aan de Groen van
Prinstererstraat met toepassing van planologisch afwijken
doormiddel van art.2.1, onder c Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag en de ontwerp om-
gevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met
ingang van 15 januari 2016 gedurende zes weken ter inza-
ge op het gemeentehuis, Cortgene 2.
2016. Het weekblad De Klaroen publiceerde op 3 augustus
2016: Burgemeester en wethouders van Alblasserdam
maken bekend dat zij een omgevingsvergunning voor het
bouwen van een Sporthal aan de Groen van Prinste-
rerstraat heeft verleend, met toepassing van planologisch
afwijken d.m.v. art.2.1, onder c Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 augustus
2016 gedurende zes weken ter inzage op het gemeente-
huis, Cortgene 2.
2017 Op 8 februari 2017 is een Bijzondere Algemene Le-
denvergadering gehouden om de leden toestemming te
vragen voor een GO! Voorzitter Bart Naaktgeboren geeft
uitleg over de gang van zaken waarin hij o.a. zegt dat er
een overeenstemming bereikt is, dat beide verenigingen
hetzelfde bedrag inleggen als huur. Ook de begroting van
de Stichting is sluitend. In een gezamenlijke mail van beide
verenigingen aan de stichting werd dit november 2016
bevestigd. Ondanks een GO, kwam er twee weken later
nog een ingelaste ALV. CKC Kinderdijk ging namelijk eisen
stellen en probeerde KDO zover te krijgen dat zij meer huur
zou gaan betalen. KDO heeft toen het vertrouwen opgezegd
in CKC Kinderdijk, dit tot ontsteltenis van het gemeentebe-
stuur. Voor het standpunt van KDO had de gemeente wel
begrip. Door daadkrachtig optreden van wethouder Aran
Kraijo kon het plan toch nog slagen. Stapje voor stapje
groeide weer het vertrouwen in de nieuwe hal!
 
Op 21 maart 2017 hebben veel KDO'ers de vergadering
van de raadscommissie Grondgebied in de Burgerzaal van
het gemeentehuis bijgewoond. De voorzitters van KDO
Alblasserdam, CKC Kinderdijk en de Stichting Sportpark
Molenzicht resp. de heren Bart Naaktgeboren, Arjan de
Jonge en Theo Schut maakten gebruik van het inspraak-
recht. In twee termijnen deden de gemeenteraadscommis-

sieleden hun zegje en werden er vragen gesteld aan wet-
houder Arjan Kraijo. Na afloop van de besloten vergadering
over de geheime stukken gaven 6 van de 7 aanwezige
partijen aan akkoord te gaan met het voorstel tijdens de
gemeenteraad op 28 maart 2017. Op 28 maart 2017 is in
de Burgerzaal van het gemeentehuis een gemeenteraads-
vergadering der gemeente Alblasserdam gehouden,
waaronder agendapunt 5:
Start bouw sporthal Molenzicht: 
 
 
1. Een gemeentegarantie voor de lening aan Stichting
Sporthal Molenzicht van max € 2.616.000 te verstrekken
onder de voorwaarde dat de gemeente het eerste recht van
hypotheek op de sporthal verkrijgt
2. De investeringssubsidie aan de Stichting Sporthal Mo-
lenzicht vanaf 2018 voor 23 jaar te verhogen met € 12.000
en dit te verwerken in de perspectiefnota 2018
3. Een krediet van € 85.000 voor de aanleg van parkeer-
plaatsen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 4.000 te
verwerken in de perspectiefnota 2018
De raad stemde unaniem in met bovenstaand raadsvoor-
stel, de komst van de sporthal is nu definitief. De Stichting
Sporthal Molenzicht is de opdrachtgever en heeft de bouw
gegund aan Bouwbedrijf Vaessen. De bedoeling is dat de
sporthal voorafgaand aan het sportseizoen 2018-2019
wordt geopend.

 
 

En deze deur gaat dicht!
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"Galgenmaal" voor vrijwillgers
De voorzitter opende het diner met een dankwoord aan de
kookploeg en alle vrijwilligers die zich jarenlang hebben
ingezet voor KDO. Hij zei ook nog dat dit de laatste keer is
dat het vrijwilligersdiner in deze vorm plaatsvindt. En ja hoor,
toen mochten we gaan eten. Het thema was: Winter. De
zaal was leuk versierd, met sneeuwpopjes, schaatsen en
een slee. De heerlijkste geuren bereikten inmiddels de zaal,
dus iedereen zag er naar uit wat er dit jaar bereid was. Het
overtrof wederom alle verwachtingen. Het voorgerecht was
een heerlijke kop soep en het hoofdgerecht bestond uit:
kipschotel, hutspot, rode kool, hachee, een heuse bal ge-

hakt, peertjes, aardappelgratin en lekker gebakken aard-
appeltjes. Nadat deze "gang verorberd was, verscheen het
dessert buffet. In een woord prachtig! Pavlova met fruit en
slagroom, ijs, diverse kleine toetjes en een soesjes toren.
Wat hebben we gesmuld! Maar het was vooral ook erg
gezellig. Iedereen haalde herinneringen op aan de oude
zaal en hoe mooi de nieuwe zaal ook is, de "knusheid" van
de oude zaal wordt gemist. Gymzaal aan de Parallelweg,
we zullen je missen. Je hebt menigeen jarenlang met veel
plezier onder je dak gehad en nu word je gesloopt.
We zullen je nooit vergeten!

Dag oude zaal!
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