Nieuwsbrief Apollo’70
‘hjh

Nr.13, jaargang
2014
v
In deze Nieuwsbrief
v Schiettent
jaarmarkt &
fokveedag en
de stroopwafel
actie

v Digitale

nieuwsbrief

v

Voorstellen
nieuwe leiding

v Uitvoering!!!
v Onderlinge

wedstrijden!!!

v Tumbling baan
!!!!

v Bestuursleden
voorstellen!!!

v Wist u dat !!!

v Waarom een

v Wie klimt er in
nieuwsbrief?
de pen???
Voor u ligt de eerste
nieuwsbrief van onze
gymnastiekvereniging
Apollo
’70.
Deze
nieuwsbrief zal in de
toekomst zo’n 2 à 3
keer per jaar uitkomen
voor alle leden van
onze verenging. We
zullen u door middel
van deze nieuwsbrief
op de hoogte houden
van belangrijke data
en activiteiten buiten
de gymlessen om. Ook
hopen we de afstand
Bekijkt u ook
tussen het bestuur en
regelmatig onze
de leden en hun
website?
ouders te verkleinen.
www.apollo70.com

v Schiettent jaarmarkt &
fokveedag en de
stroopwafelactie
In de afgelopen maanden zijn er weer
verschillende acties geweest om de kas
van de club te spekken. We zijn in juni
begonnen met de jaarmarkt. Daar heeft
de schiettent € 288.00 opgebracht.
Daarna gingen we door met de
stroopwafelactie. Er is weer goed
verkocht in het dorp. Dit leverde een
bedrag van € 637.10 op. Onze laatste
opbrengst is van de fokveedag. Het was
een stralende dag en heeft ons € 613.00
opgeleverd. Onze hartelijke dank voor
iedereen die zich heeft inzet!

v Digitale nieuwsbrief
Als u een steentje wil bijdragen aan het
behoudt van het milieu kunt u deze
nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen
in plaats van op papier. U kunt u nu
aanmelden
op
onze
website:
www.apollo70.com. Geef u emailadres
door en u ontvangt deze nieuwsbrief
voortaan digitaal.

v Voorstellen nieuwe leiding

Zoals jullie ondertussen misschien al wel
weten, hebben we nieuwe leiding voor de
selectie groepen en voor de twee meisjes
groepen. Om hen een beetje te leren
kennen, stellen zij zich hieronder even
voor!
Ik ben Esley Bouman. Ik ben 16 jaar.
Ik geef vanaf de zomervakantie de
selectie groepen op maandag les. Ik zit
op het sportcollege in Utrecht, in het
eerste jaar. Ik heb mijn gymnastiek
assistentleider niveau 2 diploma gehaald.
Hiervoor heb ik 6 jaar bij verschillende
groepen in Hoogblokland geassisteerd. Ik
loop dit jaar stage bij turnverenging DOS
in Vianen. Door deze stage doe ik heel
veel ervaring op en die kan ik dan
toepassen in mijn eigen lessen. Ik vind
het tot nu toe erg leuk om bij de 2
selectie groepen les te geven.
Groetjes Esley Bouman.
Ik ben Carola Vermaat en geef op
dinsdag les aan de meisjes groepen 3/4
en 5/6. Ik ben 22 jaar en ik kom uit
Ameide. In het dagelijkse leven werk ik
als leerkracht op de basisschool,
momenteel voor groep 7/8. Als leerkracht

vind ik het belangrijk kinderen te begeleiden
naar een hoger niveau. Ik hoop dit ook
tijdens gezellige en leuke gymlessen te doen.
Belangrijk in mijn gymlessen vind ik dat de
kinderen plezier ervaren in het gymmen.
Naast mijn werk volg ik momenteel een HBOpost
opleiding
vakleerkracht
beweging
onderwijs voor het basisonderwijs. Mijn
hobby’s liggen vooral op het gebied van
Sport. Wanneer er vragen/opmerkingen zijn
bent u altijd welkom. Groeten Carola
v Uitvoering!!!
Nadat we besloten hadden de uitvoering vorig
jaar niet te houden, gaat het dit jaar wel weer
gebeuren! De datum is 18 april 2015. We zijn
druk bezig om alles te regelen. De zaal is
inmiddels al gereserveerd! Zet u allen de
datum maar vast in uw agenda of op de
kalender!!!
v Onderlinge wedstrijden!!!
Het is alweer een paar maanden geleden,
maar we wilden de uitslag van de onderlinge
wedstrijden toch nog mededelen aan u allen.
Bij de jongens is voor de tweede maal op rij
Ewout Boer met de beker er van door
gegaan. Heel verassend was het bij de
meisjes. Daar ging de beker naar Anna van
Leeuwen. Van harte gefeliciteerd beiden!!!
v Tumbling baan!!!
In de eerste week van december komt de
tumbling baan weer naar Hoornaar. Er kan
dan in de gymlessen weer uitvoerig gebruik
gemaakt worden van de tumbling baan! In
deze lessen wordt er ook stil gestaan bij de
tijd van het jaar, Sinterklaas!
v Bestuursleden voorstellen!!!
We hebben weer twee nieuwe bestuursleden .
Dit zijn Ilona Meijer en Sanne Mesker. Zij zijn
gekomen in de plaats voor Ria van Toor en de
lege plek die nog op te vullen was na het
vertrek van Marina en Heidi. Welkom dames.
We hopen dat jullie het leuk vinden!
v Wist u dat !!!
Dit is een nieuwe rubriek die we iedere
nieuwsbrief willen laten terugkomen. De wist
u datjes zijn nu nog beperkt, maar we hopen
dat dit een leuke rubriek gaat worden!
Wist u dat …
-We altijd op zoek zijn naar nieuwe
bestuursleden!
- U bonnen kunt sparen voor de vereniging
van slagerij bouter!

Gymtijden

-We ook nog op zoek zijn
naar mensen die een jury
cursus willen gaan volgen,
omdat we maar 1 officieël
jurylid hebben!
- De uitvoering als thema
“kleuren” heeft!
-We voor de uitvoering nog
iemand zoeken voor het
geluid en licht!
v

Wie klimt er in de
pen???

Hoe heet je?
Ruben Bolier.
Sinds wanneer lid?
Ik weet het niet precies,
maar ik heb even op de
peutergym gezeten en ben
later naar de jongensgym
gegaan.
Vertel iets over jezelf?
Ik woon samen met mijn
vader, moeder en 2 zussen
(die beiden ook op gym
zitten) in Hoornaar. Ik zit
op de jongensgym bij juf
Christel en sinds kort op
voetbal. Ik vind het allebei
leuk om te doen, want met
gymmen
heb
ik
het
afgelopen jaar de 1ste prijs
gehaald. Thuis speel ik
graag met lego en houd ik
van buiten voetballen.
Wat vind je het leukst om
te doen tijdens de les?
Paaltjes
voetbal
en
slingeren met de touwen.
Aan wie geef jij de ‘pen’
door?
Levi Schrijver

Maandag:
18.00-19.30
19.00-20.30
20.30-21.30
21.45-22.45

selectie instap
selectie jeugd
bodyfit
heren

Dinsdag:
17.30-18.30 meisjes gr 3 & 4
18.30-19.30 meisjes gr 5 & 6
Woensdag:
16.00-17.00 jongens
17.00-18.00 meisjes gr 7 & 8 en
12+
Donderdag:
15.30-16.15 kleuters gr 1 & 2
16.15-16.45 ouder en kind
Tijdens schoolvakantie geen
gymles met uitzondering van
bodyfit en heren
Contributie per maand:
Rek. nr. 346303591 t.n.v.
Apollo ’70 Hoornaar
Bij betaling graag naam van
het kind vermelden.
t/m 12 jaar
€ 7.50
13 t/m 15 jaar
€ 8.00
16 jaar en ouder € 11.00
selectie leden
€ 4.00
rustend lid
€ 1.00
Opzeggen lidmaatschap bij
leiding en penningmeester
Brenda Boer, 0183-588006
Verkoop gympakjes
Anita van der Hoeven, Hoge
Giessen 22 0183-581275
Wij ontvangen pakjes die niet
meer gebruikt worden graag
retour.
Zo kunnen we andere mensen
weer voordeling aan een
gympakje helpen.
Het bestuur
Esther Bolier voorzitter
Marit Schippers, secretaris
Brenda Boer, penningmeester
Mathilde Minnebreuker, algemeen
lid
Anita v/d Hoeven, algemeen lid
Ilona Meijer, algemeen lid
Sanne Mesker,algemeen lid
Vragen/opmerkingen
Voor vragen en of opmerkingen
kunt u terecht bij:
Esther Bolier
0183- 582035
fambolier@xs4all.nl

