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Clubcampagne 
Met de clubcampagne actie van de Rabobank 
hebben we een mooi bedrag mogen ontvangen. 
Dit bedrag is €206,47. Iedereen hartelijk dank 
voor al jullie stemmen!

Bestuursleden gezocht
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Heeft u zin om zich in te zetten 
voor de gymvereniging? Meldt u zich dan aan bij 
één van onze bestuursleden.

Schoolopdracht selectiejuf Esley
Voor een onderdeel van het schoolexamen van 
Esley moest zij een gymwedstrijd organiseren. 
De wedstrijd werd gehouden tussen Apollo 70 
Hoornaar en sportvereniging Hoogblokland op 
zaterdag 21 mei. Er was aan alles gedacht en 
mede daardoor een geslaagde wedstrijd. En, 
niet te vergeten, Esley was geslaagd voor haar 
opdracht!

Uitslag onderlinge wedstrijden 
Zaterdag 30 januari waren er weer de onderlinge 
wedstrijden. Het was een leuke wedstrijd! 
Iedereen bedankt voor het meedoen of het 
meehelpen tijdens de wedstrijd! Hieronder volgen 
de uitslagen:

Instap: 1e werd Dominique Schippers, zij was 
tevens de beste jongedame van de dag en kreeg 
de wisselbeker, 2e werd Tess Meijer.
Pupil 1: 1e werd Sophie Bouman, Martha Versteeg 
en Roos Meijer werden gedeeld 2e.
Pupil 2: de eerste plaats was voor Benthe Mulder.
Senioren: Hannah Trouwborst had de 1e plaats. 

Meisjes groep 3&4: 1e werd Noor Blokhuis, 2e 
werd Julia Cardol en 3e werd Nienke Sprenkeler.
Meisjes groep 5&6: 1e werd Maartje Trouwborst, 
2e werd Sophie Teeuw en 3e werd Hannah 
Sprundel. 
Meisjes groep 7&8&12+: Amira Bolier werd 1e en 
Elena Slob werd 2e.

Schietkraam jaarmarkt
Zaterdag 25 juni is er weer de jaarlijkse jaarmarkt 
in Hoornaar. Ook de gymvereniging staat weer 
op de markt met de schietkraam. Komen jullie 
allemaal ook schieten?
Daarnaast zoeken we nog vrijwilligers voor achter 
de kraam. Help jij ons hierbij?

Afmeldbrief
Als uw kind gaat stoppen met de gym is het alleen 
doorgeven daarvan niet genoeg. Vanwege de 
automatische incasso vragen wij u daarom een 
afmeldingsbrief in te vullen. De brief is te halen bij 
de gymleiding zelf. Dus, al stopt uw kind met de 
gym, vult u dan alsjeblieft de brief in!

Uitvoering 2017
Het klinkt nog allemaal erg ver weg, maar toch is het 
bestuur al bezig met de voorbereidingen voor de 
uitvoering. Aangezien het bestuur erg uitgedund 
is en we nog geen nieuwe aanmeldingen hebben 
voor het bestuur zijn we op zoek naar mensen die 
graag mee willen helpen bij de voorbereidingen 
voor de uitvoering. Als jij je hierbij geroepen voelt, 
laat dit het bestuur dan weten!
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Laatste les & eerste les 
De laatste lessen van dit jaar vinden plaats in 
week 27. De eerste lessen van het nieuwe jaar 
vinden plaats in week 35. Deze lessen starten 
dus een week later dan dat jullie gewend zijn. De 
reden hiervan is dat het bestuur dan de tijd heeft 
om alle hulpleiding in te kunnen delen, nadat 
hun roosters bekend zijn geworden. Zo zitten de 
gymlessen niet zonder hulpleiding.

Stroopwafelactie
Om alvast in de agenda te noteren! In week 36 
komen we weer met heerlijke stroopwafels langs 
de deuren! Wie er zin heeft om mee te helpen 
verkopen, laat het aan het bestuur weten!

Gymtijden
 
Maandag:
18.00 - 19.30 Selectie instap o.l.v. Esley Bouman
18.00 - 20.00 Selectie jeugd en senioren o.l.v. 
Esley Bouman 
20.00 - 21.00 Dames Body-fit o.l.v. Heidie 
Korevaar 
21.30 - 22.30 Heren

Dinsdag: 
15.30 - 16.15 Kinderen uit groep 1 & 2 o.l.v. Eva 
van der Zouwen
16.15 - 16.45 Ouder en kindergym vanaf 2 jaar 
o.l.v. Eva van der Zouwen
18.30 - 19.30 Jongens vanaf groep 3 o.l.v. Carola 
Vermaat
18.30 - 19:30 Extra selectie les o.l.v. Esley 
Bouman
19.30 - 20.30 Meisjes gr. 7, 8 en 12+ o.l.v. Carola 
Vermaat

Donderdag: 
16.00 - 17.00 Meisjes gr. 3 & 4 o.l.v. Ilona Meijer 
17.00 - 18.00 Meisjes gr. 5 & 6 o.l.v. Ilona Meijer 

Tijdens schoolvakantie zijn er geen gymlessen 
met uitzondering van Dames bodyfit en Heren.

Verkoop gympakjes
Monique Post
Groeneweg 4

Het bestuur 
Esther Bolier, voorzitter
Marit Schipper, secretaris
Monique Post, penningmeester
Sanne Mesker, algemeen lid
 
Vragen/opmerkingen 
E-mail: info@apollo70.com
Website: www.apollo70.com

Selectie wedstrijden
Het afgelopen seizoen hebben Ilse Jansen, 
Anna van Leeuwen, Martha Versteeg, Sophie 
Bouman en Roos Meijer samen met 5 meiden 
van sportvereniging Hoogblokland mee gedaan 
aan de wedstrijden. Dit houdt in dat ze 3 
wedstrijden hebben geturnd tegen 3 verschillende 
verenigingen. De eerste wedstrijd was uit tegen 
K&V Nieuw-Lekkerland. Voor veel meiden was 
dit hun eerste echte wedstrijd, dus alles was 
nog even wennen. Deze wedstrijd verloren 
we. De tweede wedstrijd was thuis tegen KDO 
Alblasserdam. Deze wedstrijd ging al een stuk 
beter, maar helaas hebben we deze toch met een 
klein puntenverschil verloren. De laatste wedstrijd 
van uit tegen Vridos Giessenburg. Deze wedstrijd 
hebben we gewonnen! Helaas was dit niet genoeg 
om door te gaan naar de finale.

Om het seizoen af te sluiten gaan Dominique 
Schippers, Tess Meijer en Nienke Boer 18 juni 
deelnemen aan de rayonkampioenschappen in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is voor hen hun eerste 
echte officiële wedstrijd, dus dat is best spannend. 
Ze hebben hiervoor heel goed getraind en we 
gaan zien hoe ze het bij de wedstrijden zullen 
gaan doen.
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