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We gaan dit jaar weer mee doen met de
wedstrijden in het district Dordrecht RTT.
Janine heeft Apollo’70 ingeschreven. We
gaan 4 wedstrijden turnen, twee thuis en
twee uit. De eerste wedstrijd is thuis net
geweest tegen Meerkerk, helaas verloren.
Maar wel de hoogste individuele score! De
tweede wedstrijd is uit tegen OKK
Ridderkerk op 6 april om 13.30 uur. De
derde wedstrijd is thuis tegen Dordrecht op
13 april om 16.00 uur en de laatste
wedstrijd is uit tegen Vridos Giessenburg op
20 april om 15.30 uur. Er doen tien meisjes
mee. We hopen natuurlijk op publiek zowel
thuis als uit om de meisjes aan te
moedigen. Zet hem op meiden !!!

 Giessenlanden Toernooi

De meisjes van de selectie krijgen het druk,
want ook het Giessenlanden toernooi staat
op het programma. Dit gaat gebeuren op 25
mei. Verdere informatie volgt later.

 Renske geeft weer les

Renske heeft, na genoten te hebben van
haar zwangerschapsverlof, de draad weer
opgepakt en is voor de kerst weer gestart
met les geven aan de kleuters. Daarom
heeft Anne Timmer afscheid genomen. Bij
de laatste les die ze zou geven was ze
helaas ziek, maar heeft ze dit onlangs nog
goed gemaakt en is ze nog langs geweest
bij de kleuters. Anne bedankt voor je
inzet!!!!!
 Jurycursus
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief hebt
kunnen lezen waren we op zoek naar
mensen die een jurycursus wilde volgen,
zodat de meiden van de selectie met
wedstrijden mee kunnen gaan doen. We
hebben 1 iemand bereid gevonden die dit
wilde gaan doen. Anita vd Hoeven heeft in
de maanden november en december deze
cursus gevolgd en heeft hem succesvol af
kunnen ronden. Gefeliciteerd Anita!!! We
hopen dat er toch nog meer mensen zijn die
zo’n cursus in de toekomst willen volgen,
zodat wij op meer juryleden kunnen
rekenen.
 Assistentencursus
We zijn erin geslaagd om twee gymleden
enthousiast te krijgen om de cursus
gymnastiek assistent leider 2 te gaan
volgen. Dit zijn 9 middagen van 4 uur.
Het zijn Sanne Boer en Mendy Schrijver.
Ze hebben zich inmiddels opgegeven en
hopen in maart te beginnen. We wensen ze
veel succes.

 Onderlinge wedstrijden
De onderlinge wedstrijden komen er ook weer
aan. De datum is geprikt, dan kunt u hem vast
in de agenda zetten. 22 juni gaan onze
kinderen weer hun beste beentje voor zetten
en gaan ze de strijd weer met elkaar aan. We
hopen dat de jongens en meisjes weer een
goed resultaat neer gaan zetten!!!!
 Spelletjesmiddag
Op woensdagmiddag 7 november was de
spelletjes middag. De opkomst was goed en de
sfeer niet minder. Naar onze mening hebben
de kinderen het goed naar hun zin gehad en
deden ze goed hun best met de uitdagingen
die hen geboden werd. Het was een roerige
maar gezellige middag.
 Bestuursleden gezocht!
Zoals veel verenigingen zijn wij ook op zoek
naar nieuwe bestuursleden, want Marina Boom
en Heidie Korevaar gaan ons helaas verlaten.
Bent u iemand met veel inspiratie en inzet dan
zijn wij op zoek naar u! Bel naar één van onze
bestuursleden of kom naar de jaarvergadering.
 Jaarvergadering
De uitnodiging voor de jaarvergadering vindt u
op de achterkant van deze nieuwsbrief. Hij
vindt plaats op 5 maart om 20.00 uur op
Dorpsweg 5 bij Mathilde Minnebreuker. U bent
van harte welkom.
 Bedankt Marina en Heidie
Zoals u heeft kunnen lezen nemen Marina en
Heidie afscheid van het bestuur. We willen hen
graag bedanken voor hun inzet en
enthousiasme. Marina en Heidie: Bedankt!!!!!

 Wie klimt er in de pen???
Hoe heet je?
Joost Bedet

Sinds wanneer lid?

Ik ben lid sinds 2007 van de mannengym.

Vertel iets over jezelf?

Ik ben 53 jaar en woon in Hoogblokland samen
met Nicolette en haar 2 zonen. Ik heb een
klein aannemersbedrijf en werk de hele dag in
de bouw. We hebben paarden waarmee we
wedstrijden rijden. Nicolette zit erop en rijdt
dressuur, ik zit erachter op een karretje met
twee paarden ervoor en rijd dan ook dressuur
maar cross ook door hindernissen en het bos,
wat erg leuk is
om te doen.

Wat vind je het leukst om te doen tijdens de
les?

Het leukst is het voetballen wat we na de
gymoefeningen doen .

Aan wie geef jij de ‘pen’ door?
Mischa Mulder.

Gymtijden

Gymnastiekvereniging Apollo ’70 Hoornaar
Uitnodiging:
Hierbij nodigen wij ouders van leden tot 12 jaar en alle andere leden van
12 jaar en ouder uit voor de jaarvergadering op:
Dinsdag 5 maart 2013
Deze wordt gehouden op de Dorpsweg 5 ( fam Minnebreuker)
We beginnen om 20.00 uur.
Agenda:













Opening
Mededelingen, ingekomen stukken.
Notulen jaarvergadering van 6 maart 2012
Jaarverslag van de penningmeesteres.
Verslag van de kascommissie.
Benoeming van de nieuwe kascommissie.
Jaarverslag van de secretaresse.
Voorstel verhoging van donateurs inkomsten met 2 euro.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar is Anita v.d. Hoeven.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn
Heidie Korevaar en Marina Boom.
Marit Schippers heeft zich kandidaat gesteld.
Andere (tegen)kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1
uur voor aanvang van de vergadering melden bij
Marina Boom ( tel: 0183-582476 )
Rondvraag.

Tot ziens op 5 maart,
Het bestuur van Apollo ‘70

Maandag:
Maandag:
17.30-18.30 jongens vanaf gr 3
18.30-20.00 selectie
20.00-21.00 Dames
meisjesbodyfit
12+
20.00–21.00 Heren
21.45-22.45
Bodyfit
21.45–22.45 Heren
Dinsdag:
Dinsdag: Meisjes gr. 3 & 4
17.30-18.30
17.15-18.15 meisjes
18.30-19.30
Meisjes gr.
gr 35 && 46
18.15-19.15 Meiden
19.30-20.30
meisjes 12+
gr 5 & 6
Woensdag:
Donderdag:
16.45-17.30
16.30-17.30Kleuters
jongens groep
gr 3,4,5,6
1 en en
2
16.45-17.15
hoger
Donderdag:
Ouder
en kind gym vanaf 2 jaar
19.00-20.00
16.15-16.45Meisjes gr 7 & 8
ouder & kindgym vanaf 2 jaar
15.30-16.15 kleuters groep1
16.15-17.00
Tijdens schoolvakantie
kleuters groep
geen2
gymles met uitzondering van
Dames bodyfit en Heren.
Tijdens schoolvakantie geen
gymles met uitzondering van
Contributie
Bodyfit en Heren.
per maand:
Rek. nr. 346303591 t.n.v.
Apollo ’70 Hoornaar
Bij betaling graag naam van
het kind vermelden.
Contributie
T/m
12 jaar per maand:
€ 7,50
Rek.
13 t/m
nr.15
346303591
jaar
€t.n.v.
8,00
16
Apollo
jaar’70
en Hoornaar
ouder €11,00
Bij betaling
Selectie
leden
graag naam
€ 4,00
van
het kind vermelden.
Rustend
lid
€ 1,00
T/m 12 jaar
€ 7.50
13 t/m 15 jaar
Opzeggen
lidmaatschap
€ 8.00
bij
16
leiding
jaar en
en penningmeester
ouder € 11.00
selectie Boer,
Brenda
leden 0183-588006
€ 4,00
Rustend lid
€1.00
Verkoop gympakjes
Opzeggen
Anita
van der
lidmaatschap
Hoeven bij
leidingGiessen
Hoge
en penningmeester
22
Brenda Boer, 0183-588006
0183-581275
Wij ontvangen pakjes die niet
meer gebruikt worden graag
retour.
Zo
Verkoop
kunnen
gympakjes
we andere mensen
weer
Anita voordelig
van der Hoeven,
aan een
Hoge
Giessen 22 helpen.
gympakje
0183-581275
Wij ontvangen pakjes die niet
meer gebruikt worden graag
retour.
Zo
Het
kunnen
bestuur
we andere mensen
weer
Marinavoordeling
Boom, voorzitter
aan een
gympakje
Heidie Korevaar,
helpen.
secretaris
Brenda Boer, penningmeester
Mathilde Minnebreuker, alg. lid
Anita v/d Hoeven, algemeen lid
Ria van Toor, algemeen lid
Het
Esther
bestuur
Bolier, algemeen lid
Marina Boom voorzitter
Heidie Korevaar, secretaris
Vragen/opmerkingen
Brenda Boer, penningmeester
Mathilde
Voor
vragen
minnebreuker,
en of
algemeen
lid
opmerkingen kunt u terecht
Anita
bij
Marina
v/d Hoeven,
Boom, algemeen lid
Ria van582476
0183Toor, algemeen lid
Adrie Vogelaar,algemeen lid
keesmarinaboom@live.nl
Vragen/opmerkingen
Voor vragen en of
opmerkingen kunt u terecht
bij marina boom
0183- 582476
keesboom@kpnplanet.nl

