
Gymnastiekvereniging S.O.S. Oldebroek.

Nieuwsbrief februari 2017
Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering
welke gehouden zal worden op dinsdag 7 maart 2017 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 2016

Bestuursverkiezing:
a. Aftredend: Mathilde ten Hove-van ‘t Hul
b. Aftredend en herkiesbaar: Peter van Hattem
c. Kiesbaar: Berthilde van de Put
Er zijn nog twee bestuursfuncties vacant, kandidaten kunnen zich
tot voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Bespreking programma 2017
Rondvraag.
Sluiting.

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

Belangrijke data:
7 maart:
Ledenvergadering
8 maart:
Biddag, de lessen gaan gewoon
door, tenzij leden anders
beslissen.
18 maart:
Dance2Demo in Kampen
5 april:
Stroopwafels ophalen:
17.00 – 18.30 uur, de Talter
7 april:
Stroopwafels betalen:
17.00 – 18.00 uur,  de Talter
15 april:
Wandeltocht g.v. S.O.S. &
Kulturhus de Talter
20 Mei:
Dansdemonstratie in Putten
24  juni:
Uitvoering S.O.S. 18.30 – 22.00
uur in Kulturhus de Talter
30 juni/1 juli:
S.O.S. Nacht/dag

VAKANTIEROOSTER
2017

Voorjaarsvakantie:
27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag/Pasen:
14 t/m 17 april
Meivakantie/Koningsdag:
24 t/m 28 april
Bevrijdingsdag:
5 mei
Hemelvaart:
25 en 26 mei
Pinksteren:
5 juni

ZOMERVAKANTIE:
3 juli t/m 18 augustus



Recreatie gym groep 3/4
Groep 3-4 is een groep die heel enthousiast, fanatiek en leergierig is. Ze
houden van gymmen/turnen en vinden het erg leuk om echte
‘turnelementen’ te leren. Denk bijvoorbeeld aan een radslag of
handstand. Hier willen ze dan ook hard voor oefenen. En met resultaat
hoor! Veel kinderen hebben al verschillende elementen geleerd. Waar
sommigen bij binnenkomst bijvoorbeeld nog geen handstand konden
maken, maken ze deze nu al alleen.
Tijdens de lessen wordt er afwisselend op verschillende toestellen
gegymd. Zo zwaaien we in de touwen, springen we op de trampoline,
klimmen we in het wandrek of lopen we over de balk. We zijn in de
lessen voornamelijk bezig met de beginselen van het turnen. Zo
oefenen we bijvoorbeeld de koprol, radslag, verschillende sprongetjes

op de balk en de borstwaarstom. Dit oefenen gebeurd altijd in verschillende situaties waardoor het
uitdagend en leuk blijft.
Leuk om te vertellen is dat deze groep sinds vorig seizoen erg aan het groeien is qua ledenaantal. Daar
zijn we heel trots op. Steeds meer jonge meisjes zien hoe leuk het is om te gymmen en te turnen en
komen bij de groep. Het leuke is dat de groep ook erg goed andere kinderen weet te motiveren. Zo
nemen de meiden geregeld vriendinnen mee om ook eens een kijkje te nemen bij de les en mee te doen.
En dat pakt goed uit zeg! Uiteindelijk zitten er zo al heel wat vriendinnen en klasgenoten van elkaar in
deze groep en wordt de groep steeds een beetje groter.
Dat vinden we erg gezellig! De groep bestaat
momenteel uit 17 meisjes. Uiteraard is er altijd plek voor
meer kinderen. Houd je van turnen of gewoon van lekker
zwaaien in de touwen, klimmen en klauteren? In deze groep

is er voor ieder wat wils! Kom gerust eens langs om mee te doen (dinsdag s van 16.00-
17.00 uur in de Talter).

Dans 12+

De groep heeft na de zomer een grote switch gemaakt met veel nieuwe
dansers en een nieuwe leidster. We zijn nu een paar maanden verder
en er zit echt een stijgende lijn in! De eerste paar maanden hebben we
hard getraind voor de Winterspecial op 28 december. We hebben hier
met veel plezier naartoe gewerkt en het eindresultaat was een groot
succes! Na de kerstvakantie hebben we het dansen weer goed
opgepakt en we zijn nu hard aan het trainen voor de komende
maanden. Zo doen we 18 maart mee aan Dance2Demo in Kampen en
20 mei doen we hieraan mee in Putten. Daarnaast hebben we in juni de
veelbelovende uitvoering van S.O.S.   Zoals jullie zien een heel druk
programma! We gaan er met volle moed tegenaan de komende
maanden om een paar mooie choreo’s neer te kunnen zetten.
Natuurlijk zijn jullie van harte welkom om ons te komen aanmoedigen!

Anniek van de Grift

Recreatie gym groep 5/8
Elke dinsdag van 17.00 – 18.30 uur komt deze groep gezellige meiden gymmen in de Talter. Het is

momenteel een mooie grote groep geworden, waar we heel blij mee zijn. We
zijn in de lessen met verschillende dingen bezig. Zo zijn we o.a. bezig om
allerlei turnelementen onder de knie te krijgen. Laatst hebben we
bijvoorbeeld geoefend voor de salto en hebben we geoefend om een koprol
of handstand op de balk te doen.
Verder doen we ook geregeld spel. Dit kunnen wat korte spelletjes zijn aan
het einde van de les, denk bijvoorbeeld aan de verschillende tikspelletjes,
maar het kan ook gerust een groot spel zijn waar we de hele les mee bezig
zijn. Zo hebben we een paar maand geleden expeditie Robinson gedaan.
Misschien hebben jullie het filmpje van deze les op onze facebookpagina van
S.O.S. wel gezien. Dit was tot nu toe wel één van de hoogtepunten van dit
seizoen.



In verschillende proeven gingen twee teams met elkaar de strijd aan.
Proeven waarin het ging om samenwerken, concentratie, behendigheid, durf, kracht, balans en
ruimtelijk inzicht. Dit was een erg geslaagde les. Er is goed samengewerkt en iedereen was
super fanatiek!

Het leuke aan deze groep is dat het een hele diverse groep is als we kijken
naar ieders interesses. De één is dol op spel, de ander vindt het heerlijk om
in de touwen te zwaaien en de ander doet niets liever dan hard trainen om
verschillende turnelementen onder de knie te krijgen. Zoals je hebt kunnen
lezen wordt er aan ieders interesses en wensen tegemoet gekomen. Dat
zorgt voor afwisselende lessen met voor ieder wat wils. Het leuke is dan dat
vaak achteraf blijkt dat een activiteit, onderdeel of oefening, waar in eerste

instantie misschien niet je interesse lag, toch vaak ontzettend leuk blijkt te zijn! Wat knap is aan deze groep is dat
ze het gewoon proberen en openstaan voor nieuwe dingen.

Lijkt je deze afwisselen tussen gym/turnen en spel ook leuk? Kom dan gerust eens langs om mee te doen!

Stoelgymnastiek
Op woensdagochtend is er in het zaaltje van Overdebeke aan de Van
Sytzamalaan een uurtje stoelgymnastiek. Denk nu niet dat we een beetje
stilzitten op de stoel, want er wordt echt wel bewogen hoor. Een ieder geeft
aan wat ze graag willen of waar ze last van hebben en ik probeer daar
passende oefeningen/bewegingen bij de vinden. Er wordt gedeeltelijk aan
een tafel gewerkt, maar ook gaan de voetjes van de vloer voor degenen die
dit kunnen. Er is voor iedereen wat wils. De oefeningen kunnen altijd

aangepast worden naar niveau. Op dit moment is er nog ruimte voor nieuwe leden.

Dus van harte welkom op woensdagochtend om 9.30 uur!

Tot dan,
Angeline Hoeve
Voor informatie kunt u bellen: 0525-633293

Recreatie gym groepen ’t Loo

Iedere maandag trainen er twee groepen in
´t Loo. Gym groep 3-5 van 16:30 – 17:30 uur en
gym groep 6 en ouder van 17:30 – 18:30 uur. De
eerste groep is een wat grotere groep waar
pas geleden nog nieuwe leden bij zijn gekomen.

We vinden het erg leuk dat er steeds meer
nieuwe kinderen bij komen. De tweede
groep is helaas een kleine groep. De meiden
in deze groep staan te popelen om nieuwe
leden te verwelkomen die ook graag met hen
een uurtje komen gymmen.

Gezellig hebben ze het samen wel, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Dus lijkt het je ook leuk? In beide groepen ben je van harte welkom!



Wedstrijdgroep
Altijd leuk als de nieuwsbrief weer uitkomt! Een mooi moment om wat nieuwtjes uit onze groep met jullie te delen.
We hebben dit seizoen wel 6 nieuwe turnsters in onze groep mogen verwelkomen.
Tamarah, Lisa en Tyeisha zijn vanuit de recreatiegroepen doorgestroomd naar de
wedstrijdgroep. Tyeisha is dit seizoen pas voor het eerst begonnen met turnen. Zij zat
altijd al op dans bij S.O.S., maar heeft dit seizoen de overstap naar het turnen gemaakt.
En dat was een goede keuze, want het gaat haar goed af. Ook voor Mila is het allemaal
nog nieuw. Zij is dit seizoen ook voor het eerst begonnen met turnen en kon zelfs gelijk
al doorstromen naar de wedstrijdgroep. Lieke en Malou zijn vanuit de jong talent groep
bij ons gekomen. We vinden het super leuk dat jullie bij ons in de groep zijn gekomen
en hopen dat jullie nog lang bij ons blijven.
Met al die nieuwe aanwinst is onze groep hard gegroeid en bestaan we nu uit 17 turnsters! Dat betekent weer een hoop
gezelligheid!

Helaas hebben we dit seizoen ook afscheid moeten nemen van 2 turnsters. Vera en Anne
zijn gestopt, wat we erg jammer vinden. Vera wilde al tijden graag op paardrijden en
heeft de beslissing genomen om dat te gaan doen wat ze al zolang wilde. En dat is net als
haar zus gaan paardrijden. Anne hoeven we gelukkig niet te missen, want zij is bij ons
komen assisteren en helpt ons nu elke training.
En helaas nog een afscheid… assistent Everdien heeft na jarenlang te hebben
geassisteerd bij S.O.S. besloten om hiermee te gaan stoppen. De wedstrijdgroep is altijd
speciaal voor haar geweest, omdat ze hier vroeger zelf ook in heeft gezeten. Toen ze
stopte met turnen is ze bij de groep gaan assisteren en zodoende altijd bij de groep

gebleven. Na zoveel jaar verbonden te zijn geweest met deze groep, is het erg jammer dat ze gaat stoppen. Everdien heeft altijd
veel geholpen bij verschillende lessen en trainingen van S.O.S. en daarom zal het wegvallen van deze bezigheid toch wel even
wennen zijn. We hopen dat je nog eens langskomt Everdien!
Naast assistenten Eline, Margriet en Renske is een extra assistent om praktische reden gewoon erg fijn! Gelukkig was er meteen
iemand bereid om Everdien te vervangen. Ilona van den Berg komt weer terug om te assisteren.
Terug?! Ja terug! Ilona heeft namelijk eerder al jaren bij deze groep geholpen. Wegens school heeft ze
toen moeten stoppen, maar nu heeft ze op de woensdagavond  voorlopig geen verplichtingen en vindt
ze het erg leuk om weer bij de wedstrijdgroep te helpen. Wij zijn super blij dat je weer terug bent
Ilona!
Zaterdag 21 januari heeft de groep meegedaan aan de 1e plaatsingswedstrijd. Zoals jullie in de
nieuwsbrief kunnen lezen was dat een geslaagde dag! De volgende wedstrijd is op 25 maart in Elburg.
Er gebeuren ook altijd genoeg grappige dingen in de training. Bijvoorbeeld die keer dat leiding Tessa
vol in de magnesiumbak stapte en de bak omviel. Haar hele schoen, een deel van haar broek en de
vloer zaten onder de magnesium. In de trainingen wordt nog wel eens wat gesmeerd met magnesium
waardoor we aan het einde van de les moeten vegen en dweilen. Nu niet echt het leukste klusje. Het is
natuurlijk dan wel heel grappig dat nu net de leiding smeert met magnesium, terwijl die altijd zo
‘zeuren’ dat de turnsters niet met magnesium moeten smeren en boven de bak moeten blijven haha!

Terugblik op de eerste wedstrijden van dit seizoen!
Zaterdag 10 december begon voor S.O.S. het wedstrijdseizoen met de eerste plaatsingswedstrijd van de 4e divisie in de turnhal in
Beekbergen. Namens S.O.S. turnde Esmee van de Riet (instap). Esmee begon op sprong en turnde een mooie handstandplatval en
een salto. Ze werd zelfs eerste op dit onderdeel! Dat was een goed begin van de
wedstrijd. Ook de andere onderdelen verliepen goed. Uiteindelijk werd Esmee 10e

van de 26 deelnemers. Wauw! Een knappe prestatie waar ze erg trots op mag zijn!
Zaterdag 21 december was het de beurt aan de turnsters uit de 5e en 6e divisie. Ook
zij reisden net als Esmee af naar Beekbergen om hun eerste wedstrijd van dit
seizoen te turnen. Namens S.O.S. deden er maar liefst 21 turnsters mee. Niet

eerder namen er zoveel turnsters van S.O.S.
deel aan dezelfde wedstrijd. Jullie raden
het al wel… Dat was natuurlijk een hele
gezellige boel!

S.O.S. kan terug kijken op een hele
succesvolle dag. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan en goed geturnd. Velen behaalden
zelf een 1e plaats op één van de vier onderdelen (sprong, brug, balk en vloer). Het is altijd
leuk als blijkt dat je de beste was op één van de vier onderdelen. Zo werd Lisa in haar
categorie 1e op sprong en Malou op brug. Nomey en Inge werden in hun categorie 1e op



balk en Tamarah in haar categorie 1e op vloer. Ook de anderen behaalden goede resultaten. Veel turnsters wisten op de vier
verschillende onderdelen een plek in de top 5 te behalen. Een knappe prestatie!
Tijdens de prijsuitreiking werd duidelijk hoeveel talent S.O.S. in huis heeft. S.O.S. viel volop in de prijzen! Maar liefst 5 turnsters
mochten een medaille mee naar huis nemen.

Bij de instappers D3 vielen Lieke Grootkarzijn en Tamarah van den Berg in de prijzen. Lieke werd 3e en Tamarah 2e. Lindy Veldhoen
werd 3e in de categorie pupil 1 D3. Bij de junioren viel
Benice Slot in de prijzen. Zij werd in de categorie junioren
supplement G 3e. Als laatste ging Inge van de Kerk nog met
een medaille naar huis. Zij werd zelfs 1e in haar categorie:
jeugd 2 supplement H.

Alle meiden hebben de eerste wedstrijd erg hun best
gedaan en we zijn als vereniging dan ook super trots op
ieders inzet en de behaalde resultaten. En dit waren nog
maar de eerste wedstrijden van dit seizoen… Dat beloofd
nog wat! De komende tijd zal er hard getraind worden voor
de tweede plaatsingswedstrijden. Zaterdag 4 februari turnt Esmee haar tweede plaatsingswedstrijd in
Beekbergen en zaterdag 25 maart is de tweede plaatsingswedstrijd voor de 5e en 6e divisie in Elburg.

We kunnen nog wel veeeeeel meer over deze eerste wedstrijden vertellen, maar dat gaat niet allemaal in de nieuwsbrief passen.
Voor het hele wedstrijdverslag van beide wedstrijden verwijzen we u graag door naar onze website en facebookpagina.

Dansgroep 3 t/m 6 basisschool
Wij zijn 12 leuke en sportieve meiden, en wij delen allemaal dezelfde
hobby namelijk: dansen!
Wij dansen elke dinsdagmiddag om 16:00 uur tot 17:00 in de gymzaal
aan de van Sytzamalaan, hier spelen we spelletjes en oefenen we aan
een dans voor de verschillende shows dit jaar zoals:

28 december jl. deden wij mee aan de Winterspecial van S.O.S.
18 maart treden we op tijdens Dance2Demo in Kampen
20 mei hebben wij een uitvoering in Putten
24 juni doen wij mee aan de uitvoering in Oldebroek

Nu gaan wij verder oefenen voor de aankomende shows.
Wij zouden het leuk vinden als je een keertje mee doet in onze les!

Groetjes de meiden en de juffen!

Dansgroep 7 en 8 basisschool

Deze groep bestaat uit 14 meiden, zij houden voor al van kletsen en lachen tijdens de
lessen, maar er wordt natuurlijk ook gedanst!

Tijdens de lessen oefenen wij voor de verschillende shows waar we dit jaar aan mee
doen, hieronder een paar voorbeelden:

Ook wij deden 28 december mee aan de Winterspecial van S.O.S.
18 maart doen we mee met Dance2Demo in Kampen
20 mei hebben wij een uitvoering in Putten
24 juni doen we mee aan de uitvoering van S.O.S. Oldebroek!

Kom een keertje lang om mee te doen of te kijken!

Liefs,
De meiden en de leiding



Wat is BeFit?

Het is een damesconditie groep! Elke dinsdagavond 20.00-21.00 uur in de gymzaal aan de van Sytzamalaan komt er een
gezellige groep dames samen om te sporten , om fit bezig te zijn.Op een
gezellige en laagdrempelige manier werken aan en met je lichaam,
En bij veel lessen is een eigen tempo prima in te passen!
We werken in blokken…..dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld een periode
circuit doen, afwisselend met dan weer eens
een periode steps om daarna misschien
wel een periode vloeroefening te doen, en niet geheel
onbelangrijk is dat we aan het eind van elke les bijkomen
door een heerlijke relaxation

Lijkt het je wat….?
Dan ben je van harte welkom om een les mee te doen met ons!

BeFit - Johanna Blaauw

PEUTERGYM
Elke woensdagochtend 9.30-10.30uur hebben we een peuter-uurtje ...
Peuters die al kunnen lopen tot dat ze naar school mogen, komen lekker een uurtje met begeleiding van een ouder/verzorger de
zaal in , om meteen lekker te kunnen spelen, rennen…zwaaien , bouwen... de ouder/verzorger mag dat evt. nog helpen met wat
laatste dingen neerzetten...soms is bijvoorbeeld een kindje jarig en geeft de ouder aan dat ze graag de glijbaan hebben...dat mag
dan natuurlijk... kortom een leuke vrije les, waar ze spelenderwijs leren omgaan met elkaar en hun
motoriek verbeteren!

We hebben altijd de radio aan met leuke kinderliedje...en vóór het opruimen zingen we altijd een paar
liedjes in een kringetje ...dat is meteen het herkenningspunt dat we gaan opruimen...en na het
opruimen hebben we ALTIJD twee dezelfde afsluitende liedjes, zodat de kinderen weten en herkennen
dat de les afgelopen is!

Morning Fit!

Bij S.O.S. hebben we nu ook alweer een poosje de damesconditie groep Morning Fit!
De naam zegt het al Morning -> ochtend! elke maandagochtend 9.30-10.30 uur in
Kulturhus de Talter komen we samen om een uurtje in de ochtend met spieren en
beweging bezig te zijn!
Dus de dames die 's avonds niet kunnen of liever overdag sporten hebben nu geen
excuus meer
Om de 3 weken veranderen we van les, dus 3 weken vloeroefening gaan over in 3 weken

flexband oefeningen en dan volgt bijvoorbeeld weer 3 weken funxtion...om dus zo afwisselende lessen te ervaren.
Ben je nieuwsgierig geworden?

Kom gewoon een keer binnen en doe gezellig met ons mee.

Morning Fit - Johanna Blaauw



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.

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. In de week van 1 maart ontvangen de leden van Rabobank
Noord Veluwe een uitnodigingsbrief waarin de Rabobank Clubkas Campagne en het
stemmen nader worden uitgelegd.
Tot & met 25 MAART 2017 mogen de leden stemmen via een speciale website!

Dance Fitness

Op woensdagavond zijn de dames van Dance Fitness een uur lang
hard aan het trainen. Ze werken hierbij vooral aan hun conditie en
aan het trainen van verschillende spieren. Dance Fitness is een
combinatie van dans en workouts. Dit zie je ook terug in de lessen.
We zijn veel aan het bewegen op muziek. Dit zijn niet alleen
danspassen, maar vooral workout-oefeningen op muziek. We zijn
veel bezig met het trainen van buikspieren, bilspieren en
beenspieren.

Naast dat er veel wordt gedanst en bewogen is er ook zeker
ruimte voor gezelligheid. De groep is erg gezellig, kan veel
praten en er wordt veel gelachen. De uurtjes op de
woensdagavond zijn dan ook altijd weer een feestje.
We zijn nu met ongeveer 6 dames en het zou erg leuk zijn
om deze groep nog verder te kunnen uitbreiden. Wat is er
nou leuker dan samen dansen op vrolijke muziek, te werken
aan je eigen conditie en een gezellig samenzijn vol met
humor. Lijkt het je nou leuk of wil je een keertje komen

kijken/meedoen, doe dat gerust. We trainen van 20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal aan de van Sytzamalaan.

Iedereen is van harte welkom!

Dans 16+

Hoi even een berichtje van ons,  wij zijn uitgenodigd om mee te doen aan de
Dance2Demo. We gaan daar met alle dansgroepen van S.O.S.  naar toe en hebben er erg
veel zin in.

Op het moment zijn we nog druk aan het oefenen om 18 maart wat leuks neer te
kunnen zetten. De Dance2Demo wordt gehouden in Kampen.

Denk je dit is ook iets voor mij, wij trainen ’s woensdags van 19.00-20.00 uur in de
gymzaal aan de van Sytzamalaan. Voel je welkom!



Jongensgroep

Wij zijn de jongensgroep. Onze groep bestaat uit 7 jongens en twee trainers. Ons
programma is dat we ons in de lessen vooral bezig houden met gymmen en
krachttraining en aan het eind doen we meestal een leuk spelletje doen.
De komende weken gaan we ons bezig houden met de uitvoering. Dan laten we veel
zien wat we geleerd hebben in de lessen in combinatie met muziek.

We trainen altijd een uurtje op dinsdag van 16:00 – 17:00 uur in de Talter

Lijkt jou gym nou ook leuk, kom dan snel een keertje kijken!

High Intensity Circuit Training van start!

Hoi! Mijn naam is Jorit Jongetjes. Ik ben afgestudeerd aan de opleiding sport, gezondheid en
management en werkt vanaf oktober vanuit mijn eigen bedrijf. Ik geef voornamelijk sporttraining voor
verschillende doelgroepen en begeleid mensen in het behalen van gezondheidswinst op verschillende
vlakken. Sinds begin dit jaar geef ik training bij S.O.S. Op Maandag avond van 18.45-19.45 geef ik
conditiegym in de Talter. In deze trainingen combineer ik fitness met sport en spel. Op deze manier zijn
de trainingen afwisselend, gezellig en af en toe ook een beetje pittig!

Vanaf 20 februari start ik een nieuwe training bij S.O.S.: High Intensity Circuit Training.
Deze training is voor iedereen van 15 jaar of ouder, die wil werken aan conditie en kracht of het
verbeteren van de (sport)prestaties. Houd je van pittige en afwisselende trainingen waarin je al je
energie kwijt kan? Doe dan mee!

Maandagavond 17.45-18.45 in de Talter, Stouwdamsweg 4 in Oldebroek. Elke training begint met een uitgebreide
warming up, gevolgd door een intensieve work out waarin we werken aan spieropbouw, conditie, krachtuithoudingsvermogen,
coördinatie en explosiviteit. We sluiten de training af met een uitgebreide cooling down en stretch.

Op 20 en 27 februari zijn er gratis proeflessen!!!

Heb je vragen of twijfel je of dit iets voor jou is? Neem dan gerust contact op met Jorit Jongetjes.
Email: Jorit.training@gmail.com Tel: 0653568653.

Tot snel bij S.O.S.!



Kleutergroep

De kinderen die op woensdag gymmen lijken wel apen. Ze kunnen zo goed klimmen en klauteren! Dit
vinden ze ook erg leuk om te doen. Ze durven erg veel en anders is er altijd een juf om te helpen. Het
is niet alleen klimmen en klauteren, deze kanjers leren ook de basis van het turnen!

Koprol, handstand, oefeningen op de balk, trampoline springen en de borstwaartsom en
ondersprong voor de brug komen vaak aan bod. Dit leren ze in kleine stapjes. Zo blijft het uitdagend.
De gymles bestaat vaak uit een circuit. Zo komen er in één les heel veel onderdelen aan bod en zijn
de kinderen snel aan de beurt.

De kleuters hadden woensdag 12 oktober een spannende gymles. Ze konden een diploma krijgen door 10 oefeningen goed uit te
voeren! Een aantal oefeningen waren: over de balk lopen, ring zwaaien, een streksprong van de kast maken, etc... De kinderen
hebben hier al weken hard voor geoefend en het is ze gelukt: iedereen heeft een diploma gekregen!!!

Welkom
Sinds kort zitten Fadiyah, Isabel en Lars bij ons in de groep. Veel gymplezier!

Wij gymmen elke woensdag van 16.00 – 17.00 uur in de Talter!

12 + groep

Op vrijdag gymmen er een stel gezellige en fanatieke meiden in de zaal!
Elke les is weer anders. We overleggen via de app wat we gaan doen. Dat kan
een spel zijn, een toestel of een element (bijvoorbeeld: salto, handstand
doorrol, overslag) wat in stapjes geleerd wordt. Iedereen is vrij in het kiezen
wat er geoefend wordt.

Soms doen we een les allemaal leuke spellen. Zo hebben we in december voor
het eerst paintball gedaan. Daarna hebben we de lampen uit gedaan voor “10
tellen in de rimboe”.

Zin om mee te doen? We gymmen vrijdags van 17.00 – 18.00 uur in de Talter





Hip Hop

Vorig jaar oktober is deze groep gestart onder enthousiaste leiding van Anna Mendel, ze heeft
zelf jaren bij S.O.S. geturnd en heeft een paar jaar geleden de overstap gemaakt naar dansen.
Tijdens de Winterspecial van december jl. hebben zij hun prachtige dans laten zien. Houd jij ook
van dansen/hiphop en je bent een stoere meid of jongen en in de leeftijd van 8-12 jaar? Dan is
dit vast iets voor jou!

Kom gerust eens langs, we trainen op woensdag van 17.00 – 18.00 uur in de gymzaal aan de
van Sytzamalaan.

Jong Talent

De jong talent groep is een groep met meisjes van ongeveer 6 à 7 jaar oud (soms wat jonger). Deze
meisjes vinden het super leuk om te turnen! Ze willen graag nieuwe dingen leren bijvoorbeeld de split,
de radslag, de borstwaartsom of een koprol op de balk. De turnsters zijn nog te jong om mee te doen
met de officiële wedstrijden die de KNGU organiseert. Daarom hebben we veel tijd om de basis
principes van het turnen te ontwikkelen. Hierbij kan je denken aan: netjes turnen, lenig worden, sterk
worden en basiselementen leren.
Als de meisjes oud genoeg zijn gaan we samen bekijken in welke (turn)groep de turnster het beste
past.

Stroopwafelactie

Onze vereniging houdt weer een lekkere stroopwafelactie! Al onze leden hebben deze week de formulieren gekregen, waarbij ze
vast bij jullie aan de deur komen!

De opbrengst is ten goede van de clubkas (voor aanschaf materiaal
etc.) en voor het goede doel Roparun. Roparun is een estafetteloop
van 520 km, waarbij er geld wordt verzameld voor de zorg aan
mensen met kanker. 1 pakje stroopwafels is €2,50 en 3 voor €6,50.

Leden alvast hartelijk dank voor jullie inzet
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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 terecht bij
de leiding. Zij hebben een
mutatieformulier voor u. Dit vult
volledig in en levert in bij Gerry
Vosselman, Ds. Otto Veeninglaan 27,
Oldebroek. kunt het ook deponeren
in de postbus van S.O.S. bij de ingang
van Kulturhus De Talter. Voor
afmelding geldt: 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
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
Berthilde van de Put
tel: 0525-633219

www.sosoldebroek.nl
bezoek regelmatig onze website en blijft op de hoogte
van de activiteiten die plaatsvinden bij gymvereniging

S.O.S.

Wist dat wij ook te vinden zijn op Facebook!

facebook.com/sosoldebroek


