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Uitvoering 
We kijken met elkaar terug op een super mooie 
avond. De geweldige presentatrices praatten de 
avond aan elkaar en brachten ons in verschillende 
landen. Elke groep zorgde voor een leuk optreden 
uit een zelfgekozen land. Zo kwamen we via de 
slingerapen in de jungle van Afrika in het koude 
sneeuwballen gooiende Oostenrijk en gingen we 
als cheerleaders naar Amerika. Het was een zeer 
geslaagde avond!

Clubkascampagne
Met de clubkascampagne actie van de Rabobank 
hebben we een mooi bedrag mogen ontvangen. 
Dit bedrag is €293,98. Iedereen hartelijk dank 
voor al jullie stemmen!

Schietkraam jaarmarkt
Zaterdag 24 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?

Opbrengst spelletjesochtend
Het is alweer even geleden, maar zaterdag 
4 februari werd er een spelletjesochtend 
georganiseerd om geld op te halen voor onder 
andere de uitvoering en de aanschaf van een 
airtrack. De spelletjesochtend werd druk bezocht 
en we hebben een mooi bedrag opgehaald met 
elkaar. In totaal €1036,00! We willen iedereen 
hartelijk danken voor jullie inzet!

Assistentendiploma Lindy 
Lindy volgde de assistentencursus en is hier in 
april voor geslaagd. Nogmaals gefeliciteerd met 
het behalen van je diploma!
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Nieuwe bestuursleden
We zijn heel blij om te mogen melden dat we twee 
nieuwe bestuursleden hebben. We heten Viona 
Burggraaf en Gerrit den Hartog daarom ook van 
harte welkom! Gerrit zal het penningmeesterschap 
van Monique overnemen. Monique blijft de 
ledenadministratie doen. Heeft u vragen over uw 
ledenadministratie? Deze kunt u altijd stellen via 
ons mailadres: info@apollo70.com.

Beschuit met muisjes
Kleuterjuf Eva is 9 mei bevallen van een dochter, 
Yara.
Gymjuf Heidie is 10 juni bevallen van een zoon, 
Siem.

Wij feliciteren Eva en Heidi van harte en wensen 
hen heel veel geluk toe samen met hun gezinnen!



Stroopwafelactie 
Om alvast in de agenda te noteren! In week 37 
komen we weer met heerlijke stroopwafels langs 
de deuren! Wie zin heeft om mee te helpen 
verkopen mag zich aanmelden bij het bestuur!

Gymtijden
 
Maandag:
Maandag:
15.30 - 16.15 Kinderen uit groep 1 & 2 o.l.v. 
Renske de Jong
16.15 - 16.45 Ouder en kindergym vanaf 2 jaar 
o.l.v. Renske de Jong
18.00 - 20.00 Selectie instap, 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: 
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. Sanne 
Mesker

Tijdens de schoolvakantie zijn er geen gymlessen 
met uitzondering van bodyfit en heren.

Het bestuur 
Esther Bolier, voorzitter
Marit Schippers, secretaris
Gerrit den Hartog, penningmeester
Monique Post, ledenadministratie
Viona Burggraaf, algemeen lid
Sanne Mesker, algemeen lid
 
Vragen/opmerkingen 
E-mail: info@apollo70.com
Website: www.apollo70.com

Laatste les & eerste les 
De laatste lessen van dit jaar vinden, voor de 
meesten, plaats in week 27. Alleen de groepen 
van juf Carola/juf Christel zullen hun afsluitende 
les een week eerder hebben. De eerste lessen 
van het nieuwe jaar vinden plaats in week 35. 
Deze lessen starten dus niet meteen na de 
zomervakantie. De reden hiervan is dat het 
bestuur dan de tijd heeft om alle hulpleiding in te 
kunnen delen, nadat hun schoolroosters bekend 
zijn geworden. Zo zitten de gymlessen niet zonder 
hulpleiding.
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