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 Waarom een

nieuwsbrief?
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
Bekijktuu ook
zullen
door middel
regelmatig
onze
van deze nieuwsbrief
website?
op de hoogte houden
www.apollo70.com
van belangrijke data
en activiteiten buiten
de gymlessen om. Ook
hopen we de afstand
tussen het bestuur en
de leden en hun
ouders te verkleinen.

 NOODKREET!!!!!!!!!

Noodkreet: Wij zijn dringend op
zoek naar iemand die ons wil helpen
om jury te zijn bij wedstrijden van
de
selectie
en
onderlinge
wedstrijden. U kunt hiervoor een
cursus volgen bij de KNGU. Wij
hopen dat er binnenkort hier één in
de buurt gegeven wordt. U hoeft
daar niet alleen naar toe, want er is
iemand van het bestuur die deze
cursus ook wil volgen. Het zou fijn
zijn om dit met meerderen te
kunnen doen, anders kunnen we
niet met wedstrijden mee doen met
de selectie groep.
 Geboortes!!
Er is weer baby nieuws te melden Ria
(bestuurslid) is eind mei bevallen van een
zoon Nathan.
Renske (leiding) is in sept. bevallen
ook van een zoon Abner.
 Stroopwafels en jaarmarkt
We hebben zoals ieder jaar weer met de
schiettent op de jaarmarkt
en de
fokveedag gestaan. De opbrengst hiervan
was respectievelijk 320 en 720 euro.
En er zijn ook weer stroopwafels verkocht
en hiervan is de opbrengst 540 euro. Er
is weer goed verkocht. iedereen die zich
hier voor heeft ingezet hartelijk bedankt.
We hopen volgend jaar weer op u te
rekenen.
 Voorstellen nieuwe leiding!
Zoals U wellicht vernomen heeft, is er na
de zomer vakantie een nieuwe leiding
gekomen voor de selectie en jongens
groep. En is er een invalster voor Renske
gekomen. Ze stellen zich hieronder even
voor.
Mijn naam is Janine Kuiper, 19 jaar en ik
kom uit Giessenburg. Vanaf mijn zesde
jaar gym ik bij Vridos. In 2008 ben ik met
een stage begonnen met helpen. Dit
vond ik zo leuk dat ik ben gebleven. Ik
heb eerst een assistentencursus gedaan
en toen leider 3, zodat ik zelfstandig les
kon geven. In 2010 heb ik mijn papieren
behaald. Ik heb lesgegeven aan peuter
tot meiden 12+ en jongens. Sinds
augustus geef ik hier in Hoornaar les aan
de selectie en de jongens. Ik vind het
heel gezellig hier in Hoornaar en ik hoop
dat de kinderen van mij en de
assistenten veel kunnen leren. Naast
gymles geven, werk ik in Schelluinen en
studeer ik voor Personeel en Arbeid.
Ik ben Anne Timmer, 21 jaar en woon in
Goudriaan. Al vanaf de zomervakantie

ben ik ook te vinden
in het groene
verenigingsshirt van Apollo! Tijdelijk neem ik
de kleutergroepen van Renske over, die thuis
aan het genieten is van haar kleine baby
Abner. Naast deze groepen geef ik ook
gymlessen bij de Kroospikkers in Goudriaan
van peuters tot springgroep 16+. Gym is dus
helemaal mijn ding! Ik heb het tot nu toe heel
erg naar mijn zin bij jullie. En ik hoop nog
veel meer mooie dingen mee te maken in
jullie gymzaal!
 Sparen voor de vereniging
De slagersbonnen actie van slagerij
Bouter is bij u waarschijnlijk wel bekend. Wij
ontvangen graag van u de kassabon.
Bij Boek & Zo kunt u ook sparen voor ons.
Wanneer u bij de kassa vermeldt dat u met
uw aankoop Gymnastiekvereniging Apollo’70
wilt sponsoren, ontvangen wij 5 procent van
het aankoopbedrag.
 Onderlinge wedstrijden
De onderlinge wedstrijden hebben we ook
nog gehad voor de zomervakantie. Na een
spannende strijd kwam als dagwinnaar van
de meisjes Lidia Boon uit de bus en bij de
jongens Maxim van Drenth. Goed gedaan,
gefeliciteerd!!!!!!
 Spelletjesmiddag!!!!
Op woensdagmiddag 14 november is er een
spelletjesmiddag van groep 1 t/m groep 8. De
uitnodiging vindt u op de achterkant .
 Unive GymGala
Het Unive Gymgala is ook weer dit jaar van
21 t/m 23 december. Wil je de olympische
helden zien, ga dan voor kaarten naar de site
van univegymgala.nl
 Wie klimt er in de pen?

Hoe heet je?

Jan Willem den Hertog

Sinds wanneer lid?

Meer dan 10 jaar van de Mannengym, die met
strakke discipline om 21.30 beginnen.

Vertel iets over jezelf?

Ik woon 26 jaar in Hoornaar samen met mijn
vrouw Nel. Ik werk als onderhoudselektromonteur. En ik ben geboren in Alphen
aan de Rijn.

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

We beginnen met 10 ronden door de zaal
lopen om spieren op te warmen, dan grond
gym om de spieren te rekken, vervolgens een
potje voetballen. Na het douchen dan…
drinken en praten we nog wat na. Met veel
plezier ga ik elke maandagavond naar deze
sportende-zwetende-kletsende club.

Aan wie geef jij de ‘pen’ door?
Joost Bedet

Gymtijden

Kindermiddag

Apollo'70

Apollo'70 organiseert op woensdagmiddag
14 november een kindermiddag voor de
jongens en meisjes gymgroepen 1 t/m 8.
We gaan leuke spellen doen in groepsverband.
Voor ieder wat wils, vol uitdaging.
We beginnen om 14.00 uur tot ong. 15.30 uur, in
de gymzaal.
Doe sportieve kleding aan en natuurlijk je
gymschoenen.

Maandag:
17.30-18.30 jongens vanaf gr 3
18.30-20.00 selectie
20.00-21.00
Gymtijden Dames bodyfit
21.45-22.45 Heren
Dinsdag:
Maandag:
17.30-18.30 Meisjes gr. 3 & 4
18.30-19.30
18.30-20.00 Meisjes
selectie gr. 5 & 6
19.30-20.30
20.00-21.00 Meiden
meisjes 12+
12+
Donderdag:
20.00–21.00 Bodyfit
16.00-16.45
21.45–22.45 Kleuters
Heren groep 1
16.45-17.30
Dinsdag: Kleuters groep 2
16.45-17.15
17.15-18.15 meisjes gr 3 & 4
Ouder
en kind
gym vanaf
26
jaar
18.15-19.15
meisjes
gr 5 &
19.00-20.00 Meisjes gr. 7 & 8
Woensdag:
16.30-17.30 jongens gr 3,4,5,6 en
hoger
Tijdens schoolvakanties geen
Donderdag:
gymles
met uitzondering van
16.15-16.45
Dames& bodyfit
envanaf
Heren.
ouder
kindgym
2 jaar
15.30-16.15 kleuters groep1
16.15-17.00 kleuters groep 2
Contributie
per maand:
Tijdens schoolvakantie
geen
Rek.
nr.met
346303591
t.n.v.van
gymles
uitzondering
Apollo
Bodyfit’70
en Hoornaar
Heren.
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
Contributie
per maand:
Selectie
4,00
Rek.
nr. leden
346303591€t.n.v.
Rustend
Apollo ’70lidHoornaar€ 1,00
Bij betaling graag naam van
het kind vermelden.
Opzeggen
bij
T/m 12 jaarlidmaatschap
€ 7.50
leiding
13 t/m en
15 penningmeester
jaar
€ 8.00
Brenda
Boer,
0183-588006
16
jaar en
ouder
€ 11.00
selectie leden
€ 4,00
Rustend lid
€1.00
Verkoop
Opzeggen gympakjes
lidmaatschap bij
Anita
Hoeven, Hoge
leidingvan
en der
penningmeester
Giessen
Brenda 22
Boer,0183-581275
0183-588006

Geef je voor deze middag op, zodat we een
beetje weten hoeveel er komen.
Als er ouders zijn die mee willen helpen, héél
graag!! En heeft u misschien een stopwatch?

Bijgaand zit er een strookje bij die je in kunt
leveren bij je gymjuf of bij Marina Boom,
Dorpsweg 140, uiterlijk 9 november.
Het bestuur wenst jullie een leuke middag!

Wij ontvangen pakjes die niet
meer gebruikt worden graag
retour.
Verkoop gympakjes
Zo
kunnen
we
andereHoge
mensen
Anita
van der
Hoeven,
weer
voordelig
aan een
Giessen
22 0183-581275
gympakje helpen.
Wij ontvangen pakjes die niet
meer gebruikt worden graag
retour.
Zo kunnen we andere mensen
weer voordeling aan een
gympakje helpen.
Het bestuur
Marina Boom, voorzitter
Heidie Korevaar, secretaris
Brenda
Boer, penningmeester
Het
bestuur
Mathilde
Minnebreuker,
Marina Boom
voorzitter alg. lid
Anita
Hoeven,secretaris
algemeen lid
Heidiev/d
Korevaar,
Ria van Boer,
Toor, penningmeester
algemeen lid
Brenda
Esther Bolier,
algemeen algemeen
lid
Mathilde
minnebreuker,
lid
Anita v/d Hoeven, algemeen lid
Ria van Toor, algemeen lid
Adrie Vogelaar,algemeen lid
Vragen/opmerkingen
Voor vragen en of
Vragen/opmerkingen
opmerkingen
kunt
Voor vragen en
of u terecht
bij
Marina Boom,
opmerkingen
kunt u terecht
0183582476
bij marina
boom
keesboom@kpnplanet.nl
0183- 582476
keesboom@kpnplanet.nl

