
Nieuwsbrief Apollo ‘70
Opbrengst jaarmarkt, stroopwafelactie en 
Fokveedag 
Er zijn weer verschillende activiteiten geweest om 
de kas van de gymvereniging te spekken. Tijdens 
de jaarmarkt is er € 228,82 opgebracht, de 
stroopwafelactie heeft € 551,88 opgebracht en 
de Fokveedag leverde € 332,42 op. Iedereen die 
heeft geholpen achter een kraam of stroopwafels 
heeft verkocht willen we langs deze weg nogmaals 
bedanken!

Giessenlandentoernooi 2016 
Dit jaar werd het Giessenlandentoernooi in Arkel 
gehouden op 12 november. Bij de instap is Noor 
Blokhuis 4e geworden. Bij de pupillen is Anna 
van Leeuwen 6e geworden, Roos Meijer 4e en is 
Dominique Schippers op de 1e plaats geëindigd. 
Ook had Dominique Schippers de hoogste score 
van de dag en kreeg daarom de beker. Wat 
hebben de meiden een super prestatie geleverd. 
Als vereniging zijn we trots op alle meiden!

Slagersbonnen
Denkt u nog aan de slagersbonnen? Wij 
ontvangen graag de slagersbonnen van Slagerij 
Bouter. Met deze bonnen krijgen wij een bepaald 
bedrag voor de gymvereniging, die we altijd goed 
kunnen gebruiken.

Nieuwe turnpakjes
De nieuwe turnpakjes zijn inmiddels uitgedeeld. 
We vinden het als vereniging daarom ook fijn dat 
er al zoveel turnpakjes zijn gekocht. Daarnaast 
zijn er ook wasvoorschriften meegegeven. Deze 
zijn belangrijk voor het behoud van het turnpakje. 
Nog geen turnpakje? 

Op de homepagina van onze website www.
apollo70.com staat een link zodat u op elk moment 
een pakje kunt bestellen. Tijdens de uitvoering in 
maart 2017 zullen we de nieuwe turnpakjes trots 
aan iedereen laten zien.

Onderlinge wedstrijden 
De onderlinge wedstrijden zijn net achter de rug. 
Iedereen heeft weer heel hard geoefend en heeft 
afgelopen zaterdag een super prestatie geleverd. 

Hierbij nog de uitslagen:
Meisjes 3/4/5: 1e Louise Klomp, 2e Lotte Post, 3e 
Julia Cardol, 4e Naëma van der Vlist. 
Meiden 6/7/8/12+: 1e Hanna van Sprundel, 2e 
Jemma den Breejen, 3e Anne Bouter. 
Grote meiden 6/7/8/12+: 1e Elena Slob.

Beker meiden: Louise Klomp.

Jongens klein: 1e Marco Kraaijveld, 2e Leonard 
de Zeeuw. 
Jongens groot: 1e Jaroah de Jong, 2e Christiaan 
de Wit, 3e Abel Mulder.

Beker jongens: Jaroah de Jong.

Selectie instap: 1e Noor Blokhuis, 2e Nienke 
Sprenkeler. 
Selectie pupil: 1e Anna van Leeuwen, 2e 
Dominique Schippers, 3e Sophie Bouman. 
Selectie jeugd: 1e Ilse Jansen.

Beker selectie: Anna van Leeuwen.

Alle deelnemers, tellers en juryleden bedankt!
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Spelletjesochtend 
Zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij een 
spelletjesochtend. Deze spelletjesochtend wordt 
gehouden in combinatie met een sponsoractie. 
Wij hopen dat er veel kinderen mee doen aan 
deze leuke ochtend en dat we een mooi bedrag 
op kunnen halen voor de gymvereniging. Met 
het opgebrachte geld willen we onder andere 
nieuwe polo shirts aanschaffen voor de leiding en 
hulpleiding, sparen voor een airtrack en kosten 
dekken voor de uitvoering waarbij u kunt denken 
aan licht, geluid, versieringen, cadeautjes en 
misschien een verrassingsact. 
Verdere informatie volgt nog ter zijne tijd.

Bestuursleden gezocht
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe 
bestuursleden en een penningmeester. Aangezien 
het bestuur nu nog maar uit vier leden bestaat, 
heeft het bestuur het erg druk. Zeker met de drukke 
periodes rondom de onderlinge wedstrijden en de 
uitvoering. Wij doen ons uiterste best om alles zo 
goed mogelijk te regelen voor u als lid en/of uw 
kind. Daarom vragen wij u nogmaals of u eens 
goed na wilt denken om eventueel het bestuur 
te komen versterken, omdat, als we met meer 
mensen zijn, de taken beter verdeeld kunnen 
worden en een ieder er ook minder tijd aan hoeft 
te besteden. Anders wordt het voor het huidige 
bestuur een te grote taak en houdt het helaas een 
keer op…

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. 6, 7, 8 en 12+ o.l.v. 
Carola Vermaat

Donderdag: 
16.30 - 17.30 Meisjes gr. 3, 4 & 5 o.l.v. Ilona 
Meijer 

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

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

Sinterklaaslessen 
Inmiddels zijn de Sinterklaaslessen begonnen. 
In het kader van Sinterklaas mogen alle groepen 
zich voor één keer als pietje gedragen.
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