
   Nieuwsbrief SVL afdeling Gymnastiek 

 

Inmiddels zijn we halverwege het seizoen 2015-2016 en is het weer tijd voor een 

nieuwsbrief. 

Nieuwe materiaal voor de afdeling gym 

Vorig jaar hebben de kinderen mee gedaan aan de sponsortoestellen loop.  

Wij hebben door jullie hulp een mooi bedrag op kunnen halen van € 1 200.  Omdat het toch 

helaas niet haalbaar bleek een extra groep open te houden moesten we een andere 

bestemming zoeken voor de opbrengst van de sponsorloop. 

Inmiddels is er besloten dat we er nieuw materiaal voor willen gaan aanschaffen. Teunie is 

zich aan het oriënteren wat dat dan moet worden en het is de bedoeling dat we tijdens het 

diplomagym wat voor aankomende juni op de agenda staat de nieuwe materialen zullen 

onthullen.  

Bestuursleden 

Marieke van Dijk (secretaris) heeft begin van het seizoen te kennen gegeven dat ze wilde 

gaan stoppen als bestuurslid. Per  januari van dit jaar heeft ze ons bestuur definitief verlaten. 

Dit betekende dat enkel Evelien van Dijk nog als bestuurslid over zou blijven. 

Gelukkig hebben zich na vele oproepjes en dringende vragen twee nieuwe bestuursleden 

aangemeld, Kitty van Ewijk en Mirjam van Verseveld. Kitty gymt al heel wat jaar in de 

damesgroep op de woensdagavond en gaat zich nu ook als bestuurslid inzetten voor onze 

vereniging, voorlopig vervult zij de taken als interim voorzitter. Mirjam is de moeder van 

Fenna die op de woensdagmiddag gymt en heeft inmiddels de taken als Secretaris van 

Marieke over genomen. Mirjam en Kitty heel veel succes en super fijn dat jullie ons willen 

komen versterken. 

We zoeken nog steeds altijd nieuwe bestuursleden, want vele handen maken licht werk. Wil 

je ook je steentje bijdragen voor de club spreek één van ons aan dan kunnen we eens 

vertellen hoe leuk het is wat wij doen! 

Samenloop voor Hoop - Flessenactie 

SamenLoop voor Hoop Cothen organiseert voor de drie kernen (Cothen, Langbroek en Wijk bij 

Duurstede) op 21 en 22 mei een 24 uurs wandelestafette met als doel geld in te zamelen voor KWF. 



SVL gaat hier aan mee doen, hierover hebben jullie allemaal bericht ontvangen. Het zou zeer leuk zijn 

als ook de gym goed vertegenwoordigd wordt door deelnemers.  

 

We willen natuurlijk zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. We starten daarom met 

een flessen inzamelingsactie. Neem elke week een lege statiegeldfles mee naar de les en lever hem 

in bij Teunie. Wij zorgen er dan voor dat de flessen ingeleverd worden. We hopen hiermee een mooi 

bedrag op te halen voor KWF. Wil je niet met flessen zeulen, in de gymzaal zal ook een collectebus 

komen te staan doneer hier dan het bedrag van je zelf ingeleverde flessen! Allemaal alvast bedankt 

voor jullie hulp. 

 

Heb je ideeën voor een sponsoractie of een andere manier om geld in te zamelen, laat het ons 

weten!! 

 

Activiteiten nog op de planning 

Woensdag 29 juni zal er tijdens de reguliere lesuren voor de jeugd diploma-gym zijn. Jullie ontvangen 

hier tegen die tijd bericht over wat de bedoeling precies is. 

 

Vrijdag 01 juli staat de GALM slotavond voor het einde van het seizoen gepland. Tegen die tijd zal het 

weer mogelijk zijn om je hiervoor op te geven bij Teunie. 

 

Vakanties 2016 t/m zomervakantie 

Voorjaarsvakantie  20 februari 2016 tot 28 februari 2016 

Meivakantie   27 april 2016 tot 17 mei 2016 

Zomervakantie  9 juli 2016 tot 21 augustus 2016 

 

Lestijden seizoen 2015-2016 

Maandag 19.15 tot 20.15 uur Galm 1 (55+, gemengd, conditie, oefeningen, sport/spel) 

Woensdag  15.00-16.00 uur Kleuters (3-4 jaar) 

  16.00-17.00 uur Turnen  (5-8 jaar)  

  17.00-18.00 uur Turnen (9 jaar en ouder) 

  19.30-20.30 uur Senioren dames (conditie, oefeningen en soms toestel) 

Donderdag  19.00-20.00 uur  Galm 2 (55+, gemengd, conditie, oefeningen, sport/spel) 

 


