
Gymnastiekvereniging S.O.S. Oldebroek. 

Nieuwsbrief februari 2016 

Uitnodiging 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering welke gehouden zal worden op 
donderdag 3 maart 2016 in Kulturhus De Talter, 
Stouwdamsweg 4.  

 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Welkom zijn:  
  
Alle leden 16+, ereleden en ouders zijn van harte welkom. De 
leden 16+ en ereleden hebben stemrecht. De ouders kunnen 
meepraten over de gang van zaken en voorstellen indienen. 
 

AGENDA 

 Opening. 

 Notulen vorige ledenvergadering. 

 Financieel verslag. 

 Verslag kascommissie. 

 Benoeming nieuwe kascommissie. 

 Jaarverslag 2015 

 Bestuursverkiezing:  
a. Aftredend en herkiesbaar: Lukkie Spronk 
b. Kiesbaar: Alice van de Put 

Er is nog één bestuursfunctie vacant, kandidaten kunnen zich tot 
voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. 

 Bespreking programma 2016 

 Rondvraag. 

 Sluiting. 
 
 
 
 

 

Het bestuur: Gerry, Lukkie, Petra, Stiana ,Mathilde, Richard en 
Peter. 

 
 

Belangrijke data: 
3 maart: 
Ledenvergadering 
 
9 maart: 
Biddag, de lessen gaan 
gewoon door, tenzij leden 
anders beslissen.  
 
11 maart:  
S.O.S. Event 18.00 – 21.00 
uur Kulturhus de Talter 
 
28 mei: 
Dans demonstratie in 
Putten 
 
11 juni:  
Clubkampioenschappen 
S.O.S. 12.00 – 17.00 uur in 
Kulturhus de Talter 
 
17 t/m 14 september: 
Europese sportweek 
 

VAKANTIEROOSTER 
 2016 
Voorjaarsvakantie: 
22 t/m 26 februari 
 
Pasen:  
25 maart t/m 28 maart 
 
Meivakantie: 
25 april t/m 6 mei 
 
Pinksteren: 
16 mei 
 
Zomervakantie: 
4 juli t/m 19 augustus 



Juryleden S.O.S. in het zonnetje gezet! 
 

Waar er gesport wordt, zijn er vrijwilligers. Waar er geturnd wordt zijn 
juryleden nodig. Onze wedstrijdturn(st)ers turnen fanatiek wedstrijden in de 
regio. Wedstrijden die zonder juryleden niet georganiseerd kunnen worden. 
De laatste jaren werd er tevergeefs een beroep gedaan op vrijwilligers 
binnen de vereniging om aan een jurycursus deel te nemen. 

Bij het opgeven van turn(st)ers om deel te nemen aan wedstrijden, wordt er 
ook gevraagd juryleden te leveren uit de vereniging. Geen juryleden uit de 
vereniging? Dan er wordt flink extra wedstrijdgeld betaald! Zijn er 
onvoldoende juryleden voor een wedstrijddag? Dan wordt er een toestel uit 
de wedstrijd gehaald of zelfs een wedstrijd geannuleerd! Helaas is dit 
afgelopen seizoen voorgekomen! 

S.O.S. zou S.O.S. niet zijn om alles in werk te zetten om toch juryleden te 
kunnen leveren voor het plezier in het sporten van hun leden. Onze 
technisch leiding en bestuursleden zijn zelf een jurycursus gaan 
volgen.  Samen met nog drie anderen zijn zij alle zes geslaagd voor de 
basiscursus jureren! Hiervoor zijn zij met een attentie in het zonnetje 
gezet!. 

Een groot compliment voor sommige deelnemers die weinig tot niets 
wisten van de turnsport! En dat hoeft ook niet! Bent u enthousiast over de 
turnsport en wilt u uw steentje bijdrage aan het wedstrijdplezier van uw 
(klein)zoon/ (klein)dochter, nichtje, neefje? Geef je dan op bij één van de 
bestuursleden zij zullen u verder informeren. 

Jacobien van Hattem, Hanneke van Hattem, Jacqueline Draijer, Tessa Leusink, Eline van Hattem, Peter van Hattem 
Proficiat met jullie behaalde diploma! 

 
Peutergym 
 
Elke peuter mag vanaf dat hij/zij kan lopen (1/5jr) met een (groot) ouder/ verzorger samen een uurtje komen bewegen!! 
Op naar de gym, een herkenning voor het kind zo midden in de week, waar de voorpret onderweg al begint! 
Elke woensdag (9.30-10.30uur) is de juf al in de zaal bezig en helpen we elkaar om het een en ander klaar te zetten, 
terwijl de kids bij binnenkomst meteen heerlijk hun gang mogen gaan met o.a. ontdekken van alles wat er dit keer staat! 

 
Waarom kiezen voor gym , als je dat uurtje even de was kan doen 
of een boodschap? 
 
Nou met gym doe je het kind een plezier, jullie band zal 
versterken omdat je even alle aandacht voor hem/haar hebt , de 
motoriek kan verbeteren door o.a. het klimmen/springen en 
bouwen , en dan het leren samen spelen & delen met de andere 
kindjes!! 
 
Na het vrij gymmen gaan we samen in een kring wat liedjes 
zingen , om de herkenbaarheid erin te houden beginnen we altijd 
met "we maken een kringetje" na een paar liedjes gaan we samen 
opruimen, de kinderen zijn trots en laten zien hoe sterk ze zijn, 
wat een grote hulpjes! 
Vervolgens sluiten we de les altijd af met twee liedjes, 
voetje..voetje en 1..2..3.. dan weten we allemaal dat de les klaar 

is😉 

 

 
Zodra de kids 4 zijn mogen ze al naar school en zullen ze deze 
groep verlaten, daarom is er vrijwel altijd plek in de groep en zijn 
we blij nieuwe kindjes! 
Bij interesse mag je altijd de zaal binnenkomen en meedoen.. 
Hopelijk tot ziens bij peutergym! 
 
 
Groetjes Johanna 
 



Conditietraining dames 
 
Zin in beweging en gezelligheid? Kom dan naar de conditietraining voor dames. 
Onder leiding van Angeline wordt er op muziek gewerkt aan kracht, houding, spieropbouw en conditie. Alle spiergroepen 
worden onder handen genomen en door middel van spel zijn we ook lekker gezamenlijk 
bezig. Een niet te verwaarlozen onderdeel is het gebruik van de lachspieren. 
De oefeningen worden zo gegeven, dat een ieder op haar eigen niveau en snelheid mee 
kan doen. 
En kun je een keer niet, dan mag je op een ander tijdstip deze les inhalen. 
Kom gewoon eens proefdraaien. De 1e keer is een gratis les om te kijken, voelen en 
ondervinden. Neem natuurlijk lekker zittende gymkleding mee. 
  
De lessen zijn op: 
Maandag van 18.00—19.00 uur (65+) 
        gymzaal Van Sytzamalaan te Oldebroek 
Maandag van 19.30—20.30 uur (wachtlijst) 
 De Talter te Oldebroek 
Woensdag van 9.30 – 10.30 uur (stoelgymnastiek) 
 Overdebeke, Van Sytzamalaan 2 te Oldebroek 
Woensdag van 18.30—19.30 uur  
 gymzaal op ‘t Loo 
  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Angeline Hoeve,0525—633293 
 
Hallo allemaal! 
 
Wij zijn de gymgroepen uit 't Loo! Wij bestaan uit 2 groepen; de 1e groep is groep 3 t/m 5 en de 2e groep is groep 6 t/m 14 
jaar. De eerste groep is een grotere groep met 4 jongens en 9 meisjes. De meisjes krijgen altijd les van Berthilde en de 
jongens van Sjoerd. In de 2e groep zitten 5 meiden die al een aantal jaar trouw lid zijn! Een gezellig clubje bij elkaar!  

 
In juni vinden de clubkampioenschappen plaats en daar zijn 
we nu al voor aan het oefenen! Voor velen zal dit de eerste 
keer zijn dat ze mee zullen doen, dus extra spannend! 
 
 
 
 
 
Lijkt het je leuk om een keertje te kijken en mee te doen? 

  Wees welkom! 
 

Groetjes vanuit 't Loo! 

 
 
 

 
 
 
 
 

Jongensgroep  
 
Ook de jongens in Oldebroek zijn weer goed bezig geweest dit seizoen. De 
groep bestaat nu uit acht jongens. Waar we voornamelijk mee bezig zijn is 
heren turnen. Hierbij behoren de elementen kracht, lenigheid en discipline. Dit 
zijn dan ook de punten waarin de trainingen wordt gewerkt.  
 
De komende weken zijn we hard aan het trainen voor de 
clubkampioenschappen die aan het einde van het seizoen plaats vinden. 
Iedereen krijgt zijn eigen oefening, hartstikke leuk!  
 
We trainen één uur in de week, namelijk op de woensdagmiddag van 16:00 – 
17:00 uur in de Talter.  
 
 
 
Lijkt het jou leuk om te turnen, kom dan een keer kijken! 



 
Laat onderstaand stukje lezen aan je opa en/of oma en zorg dat zij ook lid worden van onze vereniging. 

 
 
Bij stoelgymnastiek denken veel mensen aan een heel tamme, saaie, slaapverwekkende les.  

“De hele tijd op een stoel zitten. Wat moet je toch de hele tijd doen? Nee hoor, ik fiets toch nog? Ik 

ga elke week nog zwemmen! Ik brei alle dagen, ik krijg beweging genoeg.” 

Komen deze opmerkingen u bekent voor? Kom dan gewoon eens even lekker meedoen. Ook ik als 

lesgeefster heb de eerste paar keer spieren vernomen, waarvan ik niet wist dat ik ze had.  

 

We trainen spieren en gewrichten die je niet zoveel gebruikt, maar die wel belangrijk zijn om 

bepaalde bewegingen goed te kunnen blijven doen, maar ook de spieren en gewrichten die je wel 

nodig hebt voor dagelijkse zaken, maar die wat stram worden. Daarnaast zijn balans-, coördinatie- 

en krachttraining een onderdeel van de les.  

We zijn geen saaie, stijve groep, maar een gezellige club, waar ook het lachen niet wordt vergeten. 

Wist u dat lachen veel spieren in beweging zet? In je gezicht alleen al 15 spieren. Ook spieren in je buik en middenrif 

spannen aan als je lacht. Andere spieren ontspannen zich juist als je lacht. Lachen bevordert de bloedsomloop en verlaagt 

de bloeddruk. 

  

En …. heb ik u al overgehaald? We zien u graag op woensdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur in Overdebeke, Van 

Sytzamalaan 2 te Oldebroek. 

Voor meer informatie kunt u mij altijd even bellen: Angeline Hoeve, 0525-633293. 

 

Gymnastiekvereniging S.O.S. doet dit jaar ook weer mee met de Rabobank CLUBKAS CAMPAGNE.  
 
Bij deze campagne stemmen de leden van Rabobank Noord-Veluwe op de vereniging die zij een warm hart toedragen voor 
een extra financiële ondersteuning. 
 
Het is echter niet zo dat een ieder die een rekening heeft bij de Rabobank automatisch lid is en mee kan stemmen. Om het 
stemrecht te verkrijgen (vanaf 12 jaar mogelijk) moet je je eerst aanmelden als lid. Dit lidmaatschap is kosteloos (je moet wel 
voor 1 februari 2016 aangemeld zijn, anders kun je dit jaar niet meer meestemmen).  
Elke stem is naar verwachting tussen de € 5 en € 10 waard, afhankelijk van het aantal stemmen en of de vereniging een 
sponsorcontract heeft. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging.  
 
 
Wat kun jij doen om onze vereniging te steunen?  
Je kunt zelf stemmen en in je eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van 
Rabobank Noord Veluwe en zo ja, vragen of zij op onze vereniging willen stemmen. U KUNT VANAF WOENSDAG 6 APRIL 
T/M MAANDAG 18 APRIL 2016 STEMMEN!  
 
 
 



Jong Talent! 
 
Vanaf het nieuwe jaar trainen Nomey, Donja en Esmee op maandag met de 
turnselectie mee. De meiden turnen op donderdag bij de Jong Talent groep. 
We zijn erg blij met de komst van de meiden en we hopen deze meiden nog 
meer nieuwe dingen te gaan leren, zodat ze volgend seizoen volledig bij de 
turnselectie kunnen gaan trainen. 

 

 
 
Jazzdans groep 3 t/m 6 basisschool 

 
 
 

 

   Jazzdans groep 7 en 8 basisschool 

 
 
 
 
 

 
Wanneer: dinsdag 16.00-17.00 uur 
Waar: gymzaal aan de van Sytzamalaan  
Onder leiding van: Minthe Bastiaan en Ilona Leusink 
 
 
 

Wanneer: dinsdag van 17.00-18.00 uur 
Waar: gymzaal aan de van Sytzamalaan 
Onder leiding van: Minthe Bastiaan en Ilona Leusink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een groep van ruim 10 kleuters gymmen wij elke woensdagmiddag van 16:15 tot 17:15 uur. Binnenkort gaan wij weer 
om 16:00 uur beginnen met gymmen. Wij klimmen, springen, rollen, rennen… kortom: het is teveel om op te noemen! 
 
Gymnastieken is goed voor de kinderen. Het bevordert de lichamelijke ontwikkeling, motorische vaardigheden en de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Hoe ga je met elkaar om? Samen delen, op je beurt wachten, verliezen is niet erg. 

 
 
 
 
Sinds kort helpt er ook een nieuwe juf bij ons. We zijn erg blij met de hulp van  
 juf Jannieke! Juf Anne helpt ons ook elke woensdag. 
 
 
 
 

Groetjes van de kinderen, juf Margriet, juf Anne en juf Jannieke! 
 
 

 

Kleutergym 

mailto:minthebastiaan@gmail.com
mailto:ilonaleusing99@hotmail.com
mailto:minthebastiaan@gmail.com
mailto:ilonaleusing99@hotmail.com


 
 
 
 

 
 
De 12+ groep is een gezellige groep met 7 meiden. Elke vrijdag van 17:00 tot 18:00 uur wordt er hard getraind. We oefenen 
vaak met toestellen, maar ook doen we kracht en lenigheid. De ringen, gordel en tumblingbaan vinden we erg leuk.  
Een paar keer per jaar doen we een “spelles”. Dan mogen er allemaal vriendinnen mee en gaan we een spel doen. De 
laatste keer hebben we apenkooi gedaan! De volgende keer (vrijdag 19 februari) doen we een ander spel, maar welk spel 
dat is, is nog een verrassing! Dus als je zin hebt mag je ook komen! 
Wat vind ik het leukste om te doen: 

 
Astrid: Brug  Jeline: Verstoppertje in het donker 
Celeste:  Balk  Liza:  Verstoppertje in het donker 
Janina:  Apenkooien Nina: Brug 
Jannieke:  Brug       

Apenkooien  

 
 
 

 
Groep 3-4 

 
 
Groep 3/4 maakt een geweldig mooie groei door! Niet alleen qua grootte, maar ook in vaardigheden! We begonnen het 
seizoen met ongeveer 9 meisjes, pas hadden we al een groep van 16 meisjes! Dit vinden wij erg gezellig. Groep 3/4 is een 
groep die heel fanatiek en leergierig is.  

Ze houden van gymmen/turnen en vinden het erg leuk om echte 
‘turnelementen’ te leren. Denk bijvoorbeeld aan de radslag of 
borstwaartsom. Van de echt turnonderdelen is bij velen de brug 
favoriet. Iedereen maakt een mooie groei door op haar eigen 
niveau. Waar sommigen bij binnenkomst bijvoorbeeld nog geen 
handstand konden maken deze nu al alleen.  
 
Wat doen we zoal in de lessen?  
Tijdens de lessen wordt er afwisselend op verschillende toestellen 
gegymd. Zo zwaaien we in de touwen, springen we op de 
trampoline, rollen we op de lange mat en lopen we over de balk. 
Maar laten we niet de familieschommel vergeten, het klimmen in 
het wandrek of het zwaaien aan de brug.  
We zijn in de lessen voornamelijk bezig met de beginselen van het 
turnen. Zo oefenen we bijvoorbeeld de koprol, handstand, radslag, 

verschillende sprongetjes op de balk en de borstwaartsom. En dat is zeker niet altijd gemakkelijk. Maar elke keer komen wij 
een stukje verder. 
 
Op 11 juni 2016 hebben we clubkampioenschappen (wedstrijden) van onze eigen vereniging. Hiervoor gaan we op de 
onderdelen sprong, brug, balk en vloer (lange mat) een oefening leren en deze zullen we dan aan de toeschouwers en een 
jury laten zien. Voor ons een leuk moment om te kunnen laten zien wat we allemaal geleerd hebben. Hiervoor zijn we nu al 
dingen aan het oefenen, zodat we rond die tijd er helemaal klaar voor zijn.  
 
Naast het gymmen op de verschillende toestellen is er ook ruimte voor sport en spel. Zo eindigen we altijd met een spel. Dit 
kan bijvoorbeeld een tik – of balspel zijn, maar ook spelen met de parachute of touwtje springen, doen we graag.  
 
We hebben af en toe ook speciale lessen. Zoals een speeltuin les. Dan gaan we niet in groepjes aan het werk, maar mag je 
(net zoals in de speeltuin) zelf weten op welk toestel je bezig gaat of wat je wil oefenen. Of verstoppertje in het donker. Zeker 
één van onze favorieten! De hele zaal is volgebouwd met allerlei verstopplekjes. Wanneer iedereen is verstopt kan de 
zoeker in het donker op zoek gaan om iedereen te vinden. Spannend!  
Houd je van spel, van turnen of gewoon lekker zwaaien, klimmen en klauteren? In deze groep is er voor ieder wat wils! Lijkt 
het je ook leuk?  
 
 
Kom dan gerust eens langs om mee te doen! (dinsdag van 16:00 – 17:00 uur in de Talter)  
 
 

12+ groep 



 
Jazzdans 16 +    Wie zijn wij en wat doen we?     Jazzdans 12+ 

 
De dames van Dansen 12+ zijn al flink bezig 
geweest dit jaar! Met een groepje van acht meiden 
zijn we bezig met onze tweede dans. We doen 
graag mee met andere demo’s in de regio. Zo zijn 
er bijvoorbeeld demo’s in Putten op 28 mei. De 
inschrijvingen hiervan zijn nog niet definitief, maar 
zodra het zo ver is, brengen we jullie op de hoogte. 
Dan bent u ook van harte uitgenodigd om ons te 
komen aan moedigen! 
 

Wanneer: woensdag 20.00-21.00 uur       woensdag 19.00 – 20.00 uur  
Waar: gymzaal aan de van Sytzamalaan        gymzaal aan de van Sytzamalaan 
Onder leiding van: Jeanette van Bennekom       Monique Flier 
 
Wij hebben het met z’n allen in ieder geval heel gezellig op woensdagavond aan de van Sytzamalaan in Oldebroek! 

 
 

 

Recreatie groep 5-8 
 
Recreatie gym groep 5 - 8 is momenteel een 
gezellige groep van 12 meiden die elke 
dinsdag komen gymmen van 17:00 - 18:30 uur 
in de Talter. We doen verschillende dingen. Zo 
zijn we in de lessen o.a. bezig om allerlei 
turnelementen onder de knie te krijgen. Te 
denken valt aan de handstand, radslag, 
arabier, borstwaartsom, buikdraai, salto of 
overslag over de kast. Maar wij zijn niet alleen 
met gym/turnen bezig. Zo doen we ook 
geregeld spelen in de les. Bijvoorbeeld trefbal, 
slagbal, apekooi of 10 tellen in de rimboe.  
We werken tevens aan onze conditie. Zo 
hebben we pas geleden een 
kracht/conditiecircuit gedaan. Op een 
scoreformulier heeft iedereen bijgehouden hoe 
vaak ze een bepaalde oefeningen in één 
minuut hebben gemaakt. Over een tijdje gaan we dit weer doen en kijken we of we onszelf kunnen verbeteren.  
 
Bij de middelbare scholieren niet heel erg geliefd, maar wij vinden het echt heel leuk!... De shuttle run test. In onze groep het 
‘piepjesspel’ genoemd. Op muziek rennen we op en neer in de zaal. Elke keer moet je voor het piepje aan de overkant zijn. Het 
lastige is dat de piepjes steeds sneller gaan en je dus steeds sneller moet rennen. Het doel is om zoveel mogelijk ‘trappen’ te 
behalen. Je gaat elke keer een trap omhoog bij 7 keer naar de overkant rennen. Je mag 3 keer te laat aan de overkant zijn. Als 
dit vaker gebeurt ben je helaas af. We houden met de groep bij hoever iedereen is gekomen en proberen een volgende keer 
steeds weer iets verder te komen.  
 
Dit seizoen werken we met iets nieuws. Aan het begin van het seizoen hebben we samen een bakje gevuld met allerlei leuke 
lesideeën. Iedereen mocht iets bedenken wat zij graag een keer wilde doen in de les. Iedereen kreeg een wit, blauw en groen 
papiertje. Op het witte papiertje werd een eindspel geschreven, op het blauwe papiertje een lesonderdeel en op het groene 
papiertje een activiteit voor de hele les. Elke les trekken we nu een papiertje waarop staat wat we de volgende les gaan doen. 
De ene keer trekken we een blauw papiertje, de andere keer een groene. Aan het einde van elke les trekken we een wit 
papiertje voor een spel. Het is elke les weer een verrassing wat er wordt getrokken en dat vinden we erg leuk. Een kleine 
impressie wat we zoal hebben opgeschreven:  
 

 
Wit: basketbal, ‘Zoek de koning’, blokjesvoetbal, lijnenspel, touwtrekken, estafette, ratten en 
raven, tv-tikkertje, piepjesspel.  
Blauw: brug, acrobatiek, salto springen, balk, bankenbaan, tumblingbaan, familieschommel, 
touwen, route volgen in het wandrek, bok springen, overslag leren.  
Groen: bunkertrefbal, 10 tellen in de rimboe, verstoppertje in het donker, apekooi, 
krachtcircuit.  
 
Lijkt je deze afwisseling tussen gym/turnen en spel ook leuk? Kom dan gerust eens langs om 
mee te doen! 

 



Anne Wolfsen gehuldigd voor haar bijzondere prestaties afgelopen seizoen en wint de Rabo Jong Talent Award!!! 
 

 
Vrijdagavond 29 januari 2016 vond de jaarlijkse sportverkiezingsavond plaats van de 
gemeente Oldebroek. Tijdens deze avond werden vele sporters vanwege hun 
sportprestaties in 2015 in het zonnetje gezet. De avond bestond uit twee delen. Het 
eerste deel van de avond vond de sportverkiezing van de jeugdcategorie plaats en 
later op de avond de sportverkiezing van de seniorencategorie. Bij de jeugd werden 
jeugdige talenten gehuldigd die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Er waren 
bij de jeugdcategorie verschillende categorieën: individuele jonge talenten, ploegen 
kampioenen en bijzondere prestaties. Daarnaast werd later op de avond bij de 
seniorencategorie, de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar 2015 bekend 
gemaakt.  

 
Anne Wolfsen uit de wedstrijdgroep was hiervoor genomineerd in de jeugdcategorie 
'bijzondere prestaties' en werd tijdens deze avond gehuldigd voor haar bijzondere 
prestaties afgelopen seizoen.  
Ze werd maar liefst drie keer 1e, wat een erg knappe en uitzonderlijke prestatie is.  
1e tijdens de 1e plaatsingswedstrijd 6e divisie op 10-01-2015 in ´t Harde. 
1e tijdens de 2e plaatsingswedstrijd 6e divisie op 07-03-2015 in ´t Harde. 
1e tijdens de finalewedstrijd 6e divisie op 11-04-2015 in Ede. 

 
Door deze goede resultaten wist ze dit seizoen te promoveren met maar liefst twee niveaus. Van supplement H, naar 
supplement F.  

 
Wedstrijdgroep B 

 
Een mooi moment om eens wat nieuwtjes uit onze groep met jullie te delen. 
  

 Wij zijn als groep super trots op Anne uit onze groep. Ze werd namelijk tijdns de sportverkiezing van de 
gemeente Oldebroek gehuldigd in de categorie ‘bijzondere prestaties’. Anne werd namelijk vorig seizoen 
tijdens alle wedstrijden eerste en wist daardoor te promoveren met twee niveaus. Tijdens de sportverkiezing 
won ze verrassend ook nog eens de Rabo Jong Talent Award.  

 Dit seizoen hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Floortje en Lindy zijn begin dit seizoen 

vanuit de recreatiegroepen in de wedstrijdgroep begonnen.  

 Helaas hebben we ook 

afscheid moeten nemen 

van twee turnsters. Kyra 

en Britt zijn met ingang 

van dit seizoen gestopt. 

Na jaren geturnd te 

hebben, zochten ze een 

nieuwe uitdaging en zijn 

ze begonnen met 

voetballen.  

 Zaterdag 13 februari 

hebben we onze 1e 

plaatsingswedstrijd in 

Ede. Voor Floortje, Lindy 

en Linnea zal dit hun 

eerste officiële wedstrijd 

zijn.  

 Zaterdag 9 april komen 

we voor de tweede keer 

in actie tijdens de 2e plaatsingswedstrijd. Dit keer wat dichter bij huis, namelijk in Wezep.  

 De turnsters die n.a.v. deze twee plaatsingswedstrijden zijn doorgestroomd naar de finale zullen op 

zaterdag 21 mei de finalewedstrijd turnen in Ede.  

 



 
 

S.O.S. Event 11 maart 2016! 

 

Vrijdagavond 11 maart vindt de 2e editie van het S.O.S. Event 
plaats! Een evenement om zoveel mogelijk geld op te halen voor 
onze mooie vereniging en voor Stichting Veluwse Wens 
Ambulance. Deze stichting bestaat uit vrijwilligers die de wensen 
willen vervullen voor mensen die niet lang meer te leven hebben 
Zij moeten rondkomen van giften en sponsoren.  

Wat is er te doen? 

- Kraampjes van alle groepen binnen SOS met een eigen 
actie 

- Springkussen 
- Verloting 
- Schminken 
- Hindernisbaan waarvoor je je kunt laten sponsoren. 

Probeer om zoveel mogelijk 
sponsors te vinden, zo kunnen we 
zoveel mogelijk geld ophalen voor 
Gymnastiekvereniging SOS 
Oldebroek en de Veluwse Wens 
Ambulance. 

 

Via de mail, onze facebook-pagina en onze website, kun je 
uitgebreide informatie lezen over dit evenement! 

www.facebook.com/sosoldebroek    www.sosoldebroek.nl 

 

 

Be FIT 16+ 

 
Wie zijn wij en wat doen we? 
 
Bij binnenkomst mogen de dames gaan warm lopen voordat we de les beginnen. Elke drie weken een hebben we een ‘blok’ 
van activiteiten. Bijvoorbeeld vorig ‘blok’ hadden we vloeroefeningen, momenteel staan we op de steps en de volgende drie 
weken circuit oefeningen! 
Waarom Be Fit: iedereen heeft wel een eigen reden, redenen om te komen kunnen zijn o.a. bewustwording van je lichaam & 
ademhaling, actief bezig zijn, conditioneel, gezelligheid! 
 
Denk je nu zal dat wat voor mij zijn? Aarzel niet en kom gewoon een keer meedoen! 

 

 

Wanneer: dinsdag 20.00-21.00 uur 

Waar: gymzaal aan de van Sytzamalaan 

Onder leiding van: Johanna Blaauw  

http://www.facebook.com/sosoldebroek
http://www.sosoldebroek.nl/


 
www.sosoldebroek.nl 

bezoek regelmatig onze website en blijft op de hoogte 
van de activiteiten die plaatsvinden bij gymvereniging 
                          S.O.S. 

p.a. ds. Otto Veeninglaan 5 

8096 VG  Oldebroek 

0525-632737 

gvsos@planet.nl 

www.sosoldebroek.nl 

facebook.com/sosoldebroek 

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Vertrouwenspersonen 
 
C.N.S. De Regenboog:Dhr. M. 

Hendriksen, directeur: 0525-631407; 

privé 06-52126711  

Looschool: mw. W. Bos, leerkracht: 
0525-631693; privé 0525-622582 
Timotheusschool: mw. M. Knol, 
leerkracht: 0525-633365  
Eben Haezerschool:mw. J. van den 
Hatert, adjunct-directrice: 0525-
631787; privé  0525-633590 
 

 
Copy 
Copy is van harte welkom bij Stiana 
Wessels, Stationsweg 16, Oldebroek: 
gvsos@planet.nl o.v.v.  
‘nieuwsbrief’. 
 

 

Afmelden/wijziging 

Voor adreswijziging, wijziging in aantal 
lesuren of afmelding, kunt u terecht bij 
de leiding. Zij hebben een 
mutatieformulier voor u. Dit vult u 
volledig in en levert u in bij Gerry 
Vosselman, Ds. Otto Veeninglaan 27, 
Oldebroek. U kunt het ook deponeren 
in de postbus van S.O.S. bij de ingang 
van Kulturhus De Talter. Voor 
afmelding geldt: 1 maand  
opzegtermijn. 

Kleding 
Tijdens de training is sportkleding 
verplicht. Tijdens wedstrijden en 
demonstraties is verenigingskleding 
verplicht. Kledinginformatie selectie en 
wedstrijdgroepen bij leiding. De dames 
recreanten kunnen het vereniging T-shirt 
of een effen zwart T-shirt dragen en de 
heren een zwart hemd/T-shirt dit alles 
in overleg met de leiding. 
Bij het T-shirt wordt een kort zwart 
broekje gedragen. Voor de heren een 
sportbroekje en voor de dames een 
fietsbroekje. Deze zijn te koop bij 
sportzaken. 
Informatie kleding: Lukkie Spronk, tel: 
0525-632737 

Bestuur 

Peter van Hattem, voorzitter 
tel: 0525-621728 
Mathilde ten Hove,2e voorzitter 
tel: 038-3375856 
Gerry Vosselman, penningmeester 
tel: 0525-631788 
Lukkie Spronk, secretaris 
tel: 0525-632737 
Petra Aalderink 
tel: 0525-632609 
Stiana Wessels 
tel: 0525-631046 
Richard Hoeve 
tel: 0525-633293 
Alice van de Put 
tel: 0525-621133 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wist u dat wij ook te vinden zijn op Facebook!

 

facebook.com/sosoldebroek 
  

 
 

mailto:gvsos@planet.nl

