
 
 

Nieuwsbrief februari 2019 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering welke gehouden zal 
worden op dinsdag 12  maart 2019 in Kulturhus De Talter,  Stouwdamsweg 4.  

Aanvang 19:30 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. 

 Contributieverhoging 

 Jaarverslag 2018 

 Bestuursverkiezing:  
a. Aftredend en herkiesbaar: Gerry Vosselman 
b. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 

                 Petra Aalderink en Alice van de Put 
2 bestuursfuncties zijn vacant  
Kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering melden 
bij het bestuur.  

 Bespreking programma 2019 

 Rondvraag 

 Sluiting 

 
 
 
 
Het bestuur: Gerry, Lukkie, Petra, Stiana, Berthilde , Peter, Alice, 
Jacobien en Tessa. 

Belangrijke data: 

12 maart: 

Ledenvergadering 
13 maart: 

Biddag, de lessen gaan 
gewoon door, tenzij 
leden anders beslissen.  
10 april: 

Stroopwafels ophalen: 
1700 – 18.30 uur de 
Talter 
12 april: 

Stroopwafels betalen: 
17.00 – 18.00 uur de 
Talter 
29 juni:  

Uitvoering S.O.S. in 
Kulturhus de Talter 
12 & 13 juli: 
SOS nacht/dag  
 
 
 
 
 
VAKANTIEROOSTER 
2019 

Voorjaarsvakantie: 

25 februari t/m 1 maart 
Goede Vrijdag/Pasen 
/meivakantie  
19 april t/m 3 mei 
Hemelvaart: 
30 en 31 mei 
2

e
 Pinksterdag: 

10 juni 
ZOMERVAKANTIE: 
15 juli t/m 30 augustus 
(let op! We stoppen één 
week eerder  dan de 
basisscholen) 

 



 
 

Uitreiking sponsorjasjes 

Onze vereniging is 3 sponsoren rijker, waar wij heel erg blij mee zijn! De bedrijven van Werven BV, 
Heitink Transport en Bouwbedrijf van den Berg hebben een nieuwe outfit gesponsord voor de 
turnselectie van onze vereniging.  

Vrijdag 28 september was het dan eindelijk zover; de uitreiking van de jasjes. De families van den 
Berg, Heitink en van Werven hebben allemaal een dochter die bij de turnselectie zit; Tamarah van 
den Berg, Yanouk Heitink en Lisa van Werven. 

Alle ouders van de turnselectie waren uitgenodigd voor deze avond, dus er was genoeg publiek! 

Leidster Chantal opende de avond en daarna werd er een demonstratie gegeven door de 
turnselectie.  

 

Bouwbedrijf van den Berg, Heitink Transport en van Werven B.V. BEDANKT! 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ledenadministratie 

Vanaf 1 februari zal Berthilde van de Put het stokje overnemen van Angeline Hoeve wat betreft de 

ledenadministratie. Angeline heeft dit al jaren gedaan samen met Gerry Vosselman en daarvoor 

willen wij haar erg bedanken! Berthilde heeft een aantal maanden meegekeken hoe alles werkt en 

vanaf februari zal zij dit voortzetten met Gerry Vosselman.  

Heeft u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld adres of rekeningnummer of een vraag 

voor ons? Dan kunt u mailen naar ledenadministratie@sosoldebroek.nl. 

Inschrijfformulieren en mutatieformulieren kunt u vinden op onze website en kunt u inleveren bij de 

leiding of het postvak van S.O.S. bij Kulturhus de Talter.  

 

 Contributie 

Op de agenda voor de ledenvergadering van 12 maart a.s. staat het 

voorstel voor een contributieverhoging. De laatste verhoging is geweest 

in 2015. In verband met de steeds hogere onkosten zijn we genoodzaakt 

de contributie te verhogen.  

U heeft hier als lid zijnde natuurlijk wel wat over te zeggen. Kom naar de ledenvergadering, dan kunt 

u meestemmen! 

 

Conditiegym 

Op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur in De Talter en op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 

uur in de gymzaal op ’t Loo kun je een heleboel actieve dames vinden. 

Bij beide groepen is er nog plaats voor nieuwe leden. Heb je dus zin om in beweging te komen met 

een gezellige club, kom dan eens even langs. 1 keer binnen en je wilt niet meer weg. 

Het zijn afwisselende lessen waarin we door middel van spel, oefeningen en circuit kracht en 

uithoudingsvermogen kweken. Dit alles met veel plezier, want zonder plezier in het sporten hou je 

het niet lang vol. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Angeline Hoeve, 0525-633293. 

Bewegen voor senioren 

Op de woensdagochtend zijn we te vinden in het zaaltje in Overdebeke van 9.30 tot 10.30 uur. 

We starten op de stoel bij de tafel en oefenen vingers, handen, polsen en armen. Dan gaan we staan 

en zijn bezig met benen, heupen, armen en balans. Daarna terug naar de stoel waar buikspieren, de 

benen en armen nog even flink gebruikt worden. En dan is het tijd voor ontspanning. Rustig de 

spieren bij langs en weer klaar voor de rest van de dag. 

Bij al deze oefeningen maken we gebruikt van elastieken, ballen, gewichtjes en andere materialen. 

Ieder kan op zijn/haar eigen niveau meedoen. De oefeningen kunnen aangepast worden. Moeilijker 

of makkelijker, dat maakt niet uit. 

Kom gezellig meedoen! 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Angeline Hoeve, 0525-633293. 
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Kleutergroep 

Samen met de juffen leren de kinderen in deze groep hele moeilijke dingen! En weet je wat knap is? 

De kinderen durven het ook nog allemaal! Het maakt niet uit wat het is. Rollen, springen, klimmen, 

op de kop staan. De basis van het turnen leren ze ook al. Bijvoorbeeld dingen op de lange mat of voor 

de brug.  

Gymmen is goed voor de kinderen. Het bevordert de lichamelijke ontwikkeling, 

motorische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren 

met elkaar omgaan, samen delen en dat verliezen niet erg is.  

 

Vindt uw kind gymmen ook zo leuk en zit hij of zij in groep 1 of 2? Dan zijn jullie van harte welkom!  

Voor meer informatie: 

Margriet Post  

margrietpost_6@hotmail.com   

 

 

 

 

 
 
 
Nieuw bij S.O.S. Bootcamp Fit & More! 

Dit seizoen is een nieuwe groep gestart bij S.O.S. Oldebroek. De groep is voor iedereen vanaf 12 jaar.  

In deze groep wordt op verschillende manieren gesport. Dat kan zijn: allemaal tegelijk dezelfde 

oefening of met een doordraai systeem of een parcours etc. Dit maakt de lessen zo leuk, je weet 

nooit wat je kan verwachten. Tijdens deze lessen trainen we onze spieren, maar ook de conditie 

wordt opgebouwd.  

 

De komende tijd trainen wij voor het conditiecircuit. Deze hebben wij 

aan het begin van het seizoen gedaan en onze score daarop ingevuld. 

Wij hopen dat het straks verbeterd is!  

         Voor meer informatie: margrietpost_6@hotmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

Peutergym 

 

Nieuw jaar, nieuwe ronde…..nieuwe lessen en nieuwe kinderen met ouder/verzorger in de 

peutergym lessen. Waarom zou je kiezen voor peutergym? 

 

Een aantal pluspunten zijn: 

 

🏐 Quality time tussen jou en het kind  

🏐 Ontwikkeling van 

motorische vaardigheden  

🏐 Kind leert omgaan met anderen als in het 

samen delen/luisteren/op hun 

beurt  wachten/opruimen  

🏐 U en het kind hebben actief plezier 

met andere ouders en kinderen 

Dus wie weet zien we jou eerdaags ook in de 

peutergym lessen? 

Elke woensdag om 9.30 uur in Kulturhus de 

Talter  

1e les is altijd gratis om te ervaren hoe het is. 

 

   

 

Morning Fit  

Een klein groepje dames die de week sportief willen starten 

komen elke maandag ochtend om 9.30 uur samen in Kulturhus 

de Talter om een gezellig en sportief uurtje samen te hebben.  

Elke 3 weken wisselen de lessen, net als bij de BeFit groep... 

Alleen overdag😉 

de ene keer is het bijvoorbeeld steps, de andere keer bank gym 

met spelletje hockey, momenteel zitten we in een blok van 

vloeroefeningen.  

Trainen mag op eigen niveau, je voelt natuurlijk je eigen lichaam het beste aan.  

Heb je interesse dan mag je altijd binnen komen wandelen en vrijblijvend een les meedoen.  

 

 



 
 

Be Fit  

 

Wees fit, dat is wat Be Fit betekent!  

Elke dinsdag avond 20.00 uur, in de gymzaal aan de v 

Sytzamalaan in Oldebroek komt een groep gezellige 

dames bij elkaar om op een leuke en variërende manier 

fit te zijn. 

 

 

 

De lessen worden aangeboden in blokken van drie weken, 

net als bij de Morning Fit...  

Zo hebben we blokken van o.a. krachttraining met bijv. 

gewichten, of een blok met flexbanden, of circuit en vaak 

in de zomermaanden komt er ook badminton of tennis 

voorbij. 

 

Lijkt dit je een leuke groep om bij aan te sluiten? Trek dan je sportkleding aan en loop eens binnen 👍 

 

Dans 18+ 

Een nieuw jaar met weer leuke woensdagen op de planning. In mei hebben we twee uitvoeringen 

staan. Maar heb je geen zin om in de spotlights te staan ben je ook welkom om mee  te dansen. Elke 

woensdagavond van 19.00  uur tot 20.00 uur in de gymzaal aan de van Sytzamalaan 

 

  

 

 

 



 
 

Dans 12+  

Wij zijn een stel leuke sportieve meiden en 

wij delen allemaal dezelfde hobby namelijk: 

DANSEN!! 

 

Elke woensdag van 18.00 – 19.00 uur 

trainen wij onder leiding van Anna Mendel 

in de gymzaal aan de van Sytzamalaan 

Kom gerust eens langs! 

 

Hip Hop 

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!  

We trainen onder leiding van Anna Mendel op woensdag van 17.00 – 18.00 uur in de gymzaal aan de 

van Sytzamalaan. 

Lijkt het je leuk om een kijkje te nemen of een keertje mee te 

dansen, je mag vrijblijvend binnenlopen en deel nemen aan de les. 

 

Wie weet , tot gauw! 

 

 

 

 

 

 

Dans  16+ 

Trainster Anniek is weer terug van weggeweest, na een verblijf van een aantal maanden in Zuid 

Afrika heeft zij besloten om nog één groep weer op te pakken en wel de 16+ dansgroep. 

Het is een enthousiaste groep meiden die met veel inzet en 

energie trainen voor een aantal demo’s die gepland staan de 

komende maanden.  

Zij trainen elke woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur in de 

gymzaal aan de van Sytzamalaan onder leiding van Anniek 

van de Grift.  

Heb je interesse? Kom dan vrijblijvend een keer kijken!l  

 

 



 
 

Dans groep 3 t/m 6 en  7 t/m 8 van de basisschool 

Hallo allemaal! 
 
Wij zijn Noa, Cheryll en Rachel, 
Wij zijn de leidsters van de 3 dansgroepen 
van de onderbouw. 
Elke dinsdag trainen wij met elke groep 1 
uur. We beginnen om 4 uur en om 7 uur is 
de laatste groep klaar. Wij zijn hard aan 
het oefenen voor de  optredens die wij dit 
jaar hebben staan. Vorig jaar hadden we 
clubkampioenschappen  in Oldebroek, dat 
betekent dat we daarom dit jaar 
optreden. Ook is er dit jaar een leuke 
clubactie. Alle meiden mochten op de 
foto, zodat ze zichzelf konden sparen bij 
supermarkt de Plus in Elburg!  
 
Tussen de trainingen door maken wij ook tijd vrij voor andere leuke dingen, wij hebben bijvoorbeeld 
samen sinterklaas gevierd. Daarna zijn we weer hard aan de bak geweest. Met de jongste groep 
hebben wij zelfs al 1 hele dans af! Op dit moment zijn we aan het oefenen voor de wedstrijd in 
Putten. De volgende dans dansen we in een speciaal thema voor de jaarlijkse uitvoering in 
Oldebroek. Dit jaar doet er zelfs een duo mee aan de wedstrijd ‘Check It Art.’ in Nunspeet.  Ze 
hebben voor zichzelf een stuk choreo verzonnen met een klein beetje hulp. Als ze de auditie gehaald 
hebben mogen ze door naar de finale, heel spannend dus! 
We hopen op een leuke tijd met alle meiden.  
 
Groetjes, 
Cheryll, Noa & Rachel. 
 
Stroopwafelactie  

Onze vereniging houdt weer een lekkere stroopwafelactie! Al onze leden krijgen binnenkort weer de 

formulieren, waarbij ze vast bij jullie aan de deur komen!  

De opbrengst komt ten goede aan de clubkas (aanschaf materiaal etc.) en voor Roparun dit is een 

estafetteloop van ongeveer 520 km  van Parijs  en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen in 

teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met 

kanker.  

Eén pakje stroopwafels kost €2,50 en 3 pakjes voor €6,50 

 

 

Leden alvast hartelijk dank voor jullie inzet! 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tennis 

Sinds 2017 heeft SOS Oldebroek de leden van tennis onder haar hoede genomen. 
Het tennispark in Oldebroek is volledig gerenoveerd en de banen zien er weer 
goed uit. Kulturhus de Talter onderhoud het park. 

Zin om een potje tennis te spelen? Word dan lid van de vereniging! U betaalt per 
kwartaal contributie en kunt daarmee, wanneer u wilt, tennissen op de banen. 

Na afloop kunt u eventueel wat kopen bij de bar in Kulturhus de Talter. 

Informatie over  het lidmaatschap, contributie e.d.  vindt u op de website www.sosoldebroek.nl 

onder de button Tennis 

Turnselectie 

Altijd leuk als de nieuwsbrief weer uitkomt! Een mooi moment om wat nieuwtjes uit de turnselectie 

met jullie te delen.  

Nieuwe opzet 

Sinds dit seizoen hebben we binnen S.O.S. geen wedstrijdgroep meer. De groepen zijn 

samengevoegd tot één turnselectie. Binnen de turnselectie wordt er onder leiding van Tessa, Chantal 

en Jacobien geturnd in de 3e, 4e, 5e en 6e divisie. De turnselectie is een grote, gezellige groep waar 

hard gewerkt wordt. De meiden trainen om zich klaar te stomen voor de wedstrijd en om nieuwe 

elementen te leren. Afhankelijk van de divisies trainen de meiden één tot drie keer per week op 

maandag, woensdag en vrijdag.  

Welkom!  

We hebben ook dit seizoen weer een aantal nieuwe turnsters mogen verwelkomen. Wat is leuk om 

te merken hoeveel talent er bij S.O.S. rondloopt.  

In de 6e divisie hebben we Anne-Ruth, Esmée H., Esmée V., Imke, Tessa en Mathilde mogen 

verwelkomen. Alle meiden zijn vanuit de recreatiegroepen doorgestroomd.  

In de 5e divisie is Iris er bij gekomen en in de 4e divisie Maud en Janice. Iris en Maud stroomden door 

vanuit de Jong Talent en Janice trainde altijd in Heerde, maar heeft dit seizoen de overstap gemaakt  

naar S.O.S.  

Nieuwe trainingspakken en turnpakjes 

Dit seizoen zien de turnsters er prachtig uit met de nieuwe trainingspakken én turnpakjes.  De 

trainingspakken hebben we te danken aan onze sponsoren Bouwbedrijf van den Berg, Heitink 

Transport en Van Werven. 

 

De eerste wedstrijden van dit seizoen…   

Het seizoen is al even op gang en de eerste wedstrijden zijn geturnd. 17 november was het de beurt 

aan de turnsters uit de 4e divisie om het wedstrijdseizoen te openen. In de 4e divisie turnen Maud, 

Janice, Norah, Lieke en Janine. De meeste dames kwamen voor het eerst uit in deze divisie, een hele 

knappe prestatie op zich. Iedere turnster heeft een aantal hele mooie dingen laten zien, ook zijn er 

leerpuntjes meegenomen voor de volgende wedstrijd. Deze wedstrijd vindt plaats tijdens de 

ontwikkeling van deze nieuwsbrief, op 2 februari. Benieuwd naar de resultaten? Op Facebook en de 

website is dan het wedstrijdverslag te lezen.  

http://www.sosoldebroek.nl/


 
 

 

Een week later, 24 november, was het de beurt aan Donja om haar eerste wedstrijd te turnen. Donja 

turnt in de 3e divisie. Donja wist een keurige wedstrijd te turnen en zich naar een 10e plaats te 

turnen, heel knap. 15 december en 26 januari waren de andere twee plaatsingswedstrijden voor 

Donja. Donja heeft laten zien dat ze in de 3e divisie goed mee kan komen, maar helaas was het nog 

niet genoeg om zich te plaatsen voor de districtsfinale. Daarmee zit het wedstrijdseizoen er voor 

Donja al op, terwijl het voor sommige andere turnsters het nog moet beginnen. Tijd om nieuwe 

elementen te trainen en zich voor te gaan bereiden op het volgende turnseizoen.  

 

Op zaterdag 1 december mochten de turnsters uit de 5e divisie hun eerste wedstrijd turnen. Veel van 

deze turnsters promoveerden dit seizoen vanuit de 6e divisie. In de eerste wedstrijdronde turnde Iris, 

die heel knap de 3e plaats wist te behalen.  

De tweede wedstrijdronde was het de beurt aan Inge. Inge turnde erg knap en mocht zelfs het goud 

in ontvangst nemen.  

 

In de derde wedstrijdronde was het de beurt aan de pupillen 1: Lindsey, Nova, Shireen, Manon en 

Livia. Er werd knap geturnd, maar er werden ook wat foutjes gemaakt. Nova greep met een 4e plaats 

net naast het podium. In de derde wedstrijdronde was het de beurt aan Fleur. Fleur wist het brons te 

behalen en dat terwijl ze net die seizoen promoveerde vanuit de 6e divisie. Super knap Fleur! 

In de laatste wedstrijdronde was het de beurt aan de pupillen 2: Tamarah, Vera, Malou, Marijke, Mila 

en Lisa. Ze mochten laten zien waar ze hard voor getraind hadden. Ook hier hebben de meiden 

mooie oefeningen laten zien waar ook 

leerpuntjes uit gehaald werden voor de 

volgende wedstrijd. Bij de prijsuitreiking werd 

Vera verrast met het zilver. 

De dames hebben na deze wedstrijd nog 

genoeg tijd om te werken aan verbeteringen 

en nieuwe elementen voor in de oefeningen. 

Zij turnen 30 maart hun tweede wedstrijd.  

De turnsters van de 6e divisie, Esmée Holstege, 

Esmée Visser, Imke, Anne-Ruth, Tessa, Nina, 

Tyeisha, Mathilde, Lindy, Nina, Hellen, Alicia, 

Annelot en Jiska turnen 9 februari hun eerste 

wedstrijd. Eigenlijk zouden ze dit 19 januari al 

doen, maar toen werd de wedstrijd helaas 

afgelast. Ook van deze wedstrijd is er dan een 

verslag online op Facebook en de website.  

 

 

Instagram 

Wist u dat de turnselectie sinds kort een eigen Instagram genaamd turnselectie_sos_oldebroek. Hier 

worden leuke foto’s geplaatst, er komen video’s op te staan van nieuwe elementen die de meiden 

leren en nog veel meer leuks! 

 



 
 

Toiletpapier actie 

Met een grote groep turnsters één hoge balk delen zorgt 

ervoor dat de meiden hier niet altijd even vaak aan de beurt 

komen. Dit heeft ons op het idee gebracht om geld te gaan 

inzamelen voor een extra balk.  De Rabobank helpt ons een 

handje door een deel van het bedrag te sponsoren. Om de 

rest van het bedrag bij elkaar te krijgen is de turnselectie 

samen met de meiden van de jong talent groep op pad 

geweest. Een hele dag in de weer om zoveel mogelijk rollen 

toiletpapier te verkopen! Waarom toiletpapier? Iedereen 

heeft het nodig en het gaat niet overstuur. De meiden 

hebben het super goed gedaan! In de kerstvakantie op 

vrijdag … hebben de meiden iets meer dan de helft van de 

toiletrollen verkocht, een groot deel hebben zij daarna nog 

verkocht aan vrienden, familie en kennissen. Inmiddels 

komen we dicht in de buurt van het bedrag dat we nodig 

hebben, maar er moeten nog wel zo’n 300 pakken verkocht worden. En dan kan eindelijk de extra 

balk aangeschaft worden, wat zullen we daar blij mee zijn!  

Wilt u de turnsters steunen door toiletpapier te kopen? Voor €2,- kunt een pak kopen, hiervoor hoeft 

u alleen maar een mail te sturen naar turnselectie@sosoldebroek.nl en dan zorgen wij dat bij de 

desbetreffende leiding terecht komt. 

 

Mijn leukste herinnering aan turnen is…… 

De turnsters uit de turnselectie werd de volgende vraag gesteld: ‘Wat is je leukste herinnering aan 

turnen?’ Hieronder alle leuke reacties! 

Donja :  Dat Shireen en ik stut aan het oefenen waren en toen op haar kont viel. 
Maud:  Toen ik de clubkampioenschappen won en dat was de leukste herinnering van alle  
   wedstrijden vond ik.  
Norah:  Een keer op de S.O.S. dag/nacht was zo grappig. Toen ik op de wc zat deed iemand  
   het licht uit en toen vloog mijn arm in de wc.  
Janice:  Dat ik met mijn eerste wedstrijd 1e werd.  
Lieke:  Toen ik eerste ben geworden toen ik ziek was en een nacht had overgegeven. En ik  
   heb mijn achternichtjes (Nova en Mila) ontmoet.  
Janine:  De S.O.S. dag/nacht.  
Iris:  Mijn leukste herinnering is met de schommel mat (ook wel familieschommel  
   genoemd).  
Lindsey : Dat ik eerste werd.  
Livia:  Ik was eens een keer derde geworden. Dat was hier bij S.O.S. Dat vind ik natuurlijk  
   heel leuk.  
Manon:  Dat ik op sprong een salto kan.  
Nova:  Ik vond de afgelopen clubkampioenschappen het leukst. Toen werd ik 1e en  

   clubkampioen. Ik won daarmee één van de vier bekers. En ik heb mijn achternichtjes  

   (Lieke en Lindsey) ontmoet toen ik op turnen kwam.  

Shireen : Mijn leukste herinnering aan turnen is mijn eerste wedstrijd.  

Lisa:  Ik ging voor de eerste keer naar turnen met Fleur en toen de training was afgelopen  

   zei Tessa: ‘Jullie mogen zeker blijven.’ 

Malou:   Dat ik eerste ben geworden tijdens de finale.  

mailto:turnselectie@sosoldebroek.nl


 
 

Marijke : Mijn leukste herinnering was dat wij gingen apekooien en dat ik eerste was  

   geworden.  

Mila:  Dat ik toch bij de clubkampioenschappen was, ondanks dat ik op krukken liep. En ik  

   heb mijn achternichtje (Lieke) ontmoet.  

Tamarah: Toen ik op mijn eerste wedstrijd 2e werd. Mijn uitslag was 1e op vloer, 2e op balk, 3e  

   op brug en 8e op sprong.  

Vera:  Mijn leukste herinnering aan turnen is toen ik eerste werd met de  

   clubkampioenschappen en gewoon elke training. 😊 

Fleur:  Dat ik in mijn eerste jaar keuze 3e werd en ik moest tegen 36 mensen. Ik heb veel  

   geleerd!  

Inge:  Mijn leukste herinnering aan turnen is toen ik twee keer achter elkaar 1e werd, want  

   dat had ik toen echt niet verwacht haha. Eerste worden is trouwens ook heel leuk,  

   omdat je dan zeg maar ‘beloond’ wordt voor je werken.  

Anne-Ruth: Dat ik een handstandoverslag over de kast heb gedaan.  

Esmée H.: Dat ik goed tegenspreiden kan.  

Esmée V.:  Mijn leukste herinnering is dat ik de handstand platval kan.  

Imke:  Toen ik te horen kreeg dat ik naar de wedstrijdgroep mocht, want ik deed heel erg  

   mijn best.  

Tessa:  Mijn leukste herinnering is dat ik mijn vloeroefening snel heb geleerd.  

Lindy:  Dat ik een keer 3e ben geworden met turnen.  

Mathilde: Mijn allereerste wedstrijd. Dat waren de clubkampioenschappen.  

Nina:  Mijn leukste herinnering is dat ik 3e werd op mijn eerste wedstrijd in de  

   wedstrijdgroep. En dat ik in één keer de arabier-flikflak kon en ook op het gras wat ik  

   op de laatste trainingsdag liet zien.  

Tyeisha : De S.O.S. dag/nacht toen we dropping deden.  

Hellen:  Ik vond de S.O.S. dag/nacht heel leuk, want Fleur, Inge en ik gingen ‘wurmpie’ doen.  

   (Dit is in een slaapzak en dan ga je een soort van zakspringen).  

Jiska:  De S.O.S. dag/nacht.  

Alicia:  Het helpen bij de S.O.S. dag/nacht.  

Annelot: Dat de zolendraai een keer is gelukt.  

 

Jongensgym 

Wij zijn de jongensgroep.  

In de lessen zijn we voornamelijk bezig met  gymmen en 

krachttraining. Het eind van de les ronden we vaak af met een 

spelletje.  

Lijkt het jou leuk om een keer mee te doen?  

Wij trainen elke  dinsdag van 18:00-19:00 uur in de Talter 

 

Tot dan!  

 



 
 

’t Loo 

 

Iedere maandag trainen er twee gymgroepen 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. Dit zijn gemixte groepen, dus voor jongens en meiden. 

Afgelopen weken hebben we weer drie nieuwe leden mogen verwelkomen. We zijn super blij dat de 

groepen weer wat beginnen te groeien. Beide groepen zijn nog niet heel groot en daarom staat  

iedereen te springen om nieuwe leden te verwelkomen die ook graag met hen een uurtje willen 

komen turnen/gymmen. Gezellig hebben ze het samen wel, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd 

toch?!  

 

We zijn in de lessen vooral bezig met turnen. Zo hebben we laatst geoefend met de arabier en 

elementen aan de rekstok en zijn we bezig geweest met ringzwaaien. We doen ook regelmatig een 

spel.  

 

Dit kunnen korte spelletjes zijn aan het einde van de les, maar kan ook gerust een groot spel zijn 

waar we de hele les mee bezig zijn.  

Eind juni is de uitvoering met dit jaar als thema ‘uitzendbureau’. De verschillende groepen van S.O.S. 

kiezen dan elk voor een beroep en zullen daaromheen een leuke act bedenken op muziek. Dit wordt 

dan ’s avonds door alle groepen opgevoerd met professioneel licht en geluid, bijpassende outfits en 

mooie aankleding van de zaal. Altijd echt een hoogtepunt! Over een paar maanden gaan we hier ook 

mee beginnen en alvast wat dingen oefenen.  

 

Lijkt het je leuk om een keertje te kijken en mee te doen? We zien je graag, je bent van harte welkom 

bij ons!  

 

 



 
 

Recreatie gym groep 3-4  
 

Bij de start van het seizoen vinden er altijd 

verschuivingen plaats. Leden worden een jaartje 

ouder en mogen naar een nieuwe groep. Zo zijn 

er bij de start van dit seizoen veel kinderen 

vanuit de kleuters doorgestroomd naar de 

recreatie gym groep 3-4 en zijn er ook kinderen 

uit groep 4 doorgestroomd naar groep 5-8. 

Daarnaast hebben we ook nieuwe leden mogen 

verwelkomen. De groep bestaat momenteel uit 

15 kinderen; een gezellige club meiden bij 

elkaar!   

 

Het is een groep die heel enthousiast, fanatiek en leergierig is. Ze houden erg van gymmen/turnen en 

vinden het 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 en ook worden elementen steeds beter en netter uitgevoerd. Knap! 

Maar zet 15 meiden bij elkaar en dan kunnen jullie je als lezers ook vast voorstellen dat er heel wat 

afgelachen wordt. Zo gaan plezier en het ‘leren’ hand in hand in de lessen.   

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 radslag, verschillende sprongetjes op de balk en de borstwaarstom. Kenmerkend voor de lessen is 

dat deze elementen zoveel en zo vaak mogelijk (wanneer dat kan) in verschillende situaties worden 

geoefend en geleerd. Op die manier blijft het uitdagend, maar ook leuk! Wat zeg nu zelf, de hele tijd 

hetzelfde doen gaat op een gegeven moment vervelen toch? En sommige elementen zijn daarbij ook 

best moeilijk… En al helemaal om het dan meteen in zijn geheel uit te voeren. Daarom zijn situaties 

ook ideaal. Daarbij heb je een element vaak ook sneller onder de knie als je telkens kan werken aan 

een klein gedeelte van de beweging en niet de hele beweging in één keer hoeft te doen. Je leert dus 

de verschillende onderdelen van de beweging/het element en later worden deze dan gecombineerd. 

In één van onze laatste lessen zijn we bezig geweest om te werken aan het onderdeel sprong. We 

hadden oefeningen voor de aanloop, de insprong in de trampoline, de landing en noem maar op. 

Ook zijn we bezig geweest met elementen op de lange mat, zoals de handstand.  

Uiteraard is er in deze groep altijd plek voor meer kinderen. Houd je van turnen of gewoon van 

lekker zwaaien in de touwen en springen in de trampoline? In deze groep is er voor ieder wat wils! 

Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen of om mee te doen.  

 

 

 

 



 
 

Recreatie gym groep 5-8 

Een aantal meiden uit de groep hebben dit keer zelf 

een klein stukje geschreven voor in de nieuwsbrief. 

Nienke, Katarina, Ruth en Damaris hebben er 

samen over nagedacht.  

‘Hoi allemaal! Wij zijn groep 5-8. We hebben elke 

dinsdag van 5 uur tot half zeven les. We zijn met 

ongeveer 5 juffen. Er zijn 16 meiden in de groep. Het 

is erg gezellig! We hebben leuke toestellen en lieve 

juffen. Na de toestellen gaan we eerst opruimen en 

dan gaan we spelletjes doen. We hebben 

verschillende toestellen bijvoorbeeld: tumbling, 

balk, brug, sprong en ringen. We doen soms 

apekooien en soms hebben we speeltuinles. Dan 

mag je zelf weten naar welk toestel je wilt.’ 

 

Dat was nog best lastig, want wat kun je allemaal vertellen? De meiden hebben al een mooi 

voorzetje gegeven! Top gedaan meiden.😊 

Als trainster haak ik nog even op het verhaal van de meiden in. De opzet van de lessen van groep 5-8 

zijn vergelijkbaar met die van groep 3-4 en wordt er dus waar dat kan zoveel mogelijk in situaties 

getraind. Alleen worden hier en daar de situaties dan aangepast naar het niveau van groep 5-8 en dat 

houdt in de meeste gevallen in dat situaties iets moeilijker worden gemaakt.  

Aangezien deze groep anderhalf uur les heeft blijft er aan het einde van de les tijd over voor spel. Eén 

van de favoriete spellen is trefbal. Extra leuk maakt het dan wel als de juffen ook meedoen. 😉 Ook 

mag de groep zelf wel eens een spel bedenken en het spel leiden! Altijd leuk om als trainster te zien 

dat sommigen al over echt leiderskwaliteiten beschikken. De laatste maanden hebben we hard 

geoefend op de salto voorover. Ook hier zijn we in verschillende situaties mee aan het werk gegaan. 

In het begin was dat best wel moeilijk en vonden het een aantal ook best eng. Zo knap en dapper is 

het dan dat iedereen het gewoon heeft geprobeerd en na een aantal lessen iedereen mooie stappen 

heeft gemaakt.  

In één van onze laatste lessen hebben we geoefend met elementen op de balk en hebben net als 

groep 3-4 ook geoefend met het onderdeel sprong en elementen op de lange mat.  

 

We zouden het erg leuk vinden als we binnenkort weer nieuwe leden in de groep kunnen 

verwelkomen! Dus ben je nieuwsgierig geworden na het lezen van dit stukje, dan hopen we je graag 

te zien. Tot dan!  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Peter van Hattem, voorzitter 

tel: 0525-621728 

Gerry Vosselman, penningmeester 

tel: 0525-631788 

Lukkie Spronk, secretaris 

tel: 0525-632737 

Tessa Leusink 

tel: 06-37447424 

Stiana Wessels 

tel: 0525-631046 

Jacobien van Hattem 

tel: 06-21349304 

Berthilde van de Put 

tel: 0525-633219 

Kleding 

Tijdens de training is sportkleding verplicht. Tijdens 

wedstrijden en demonstraties is verenigingskleding 

verplicht. Kledinginformatie selectie,  wedstrijd en 

dansgroepen bij de desbetreffende leiding. Leden 

van recreatiegym mogen hun eigen sportkleding 

dragen tijdens bijv. clubkampioenschappen. 

 

Copy Van harte welkom bij Stiana Wessels, 

Stationsweg 16, Oldebroek: 

info@sosoldebroek.nl  

o.v.v. ‘nieuwsbrief’. 

 

Afmelden/wijziging 

Heeft u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, 

bijvoorbeeld adres of rekeningnummer of een 

vraag voor ons? Dan kunt u mailen naar 

ledenadministratie@sosoldebroek.nl. 

Inschrijfformulieren en mutatieformulieren kunt 

u vinden op onze website(lidmaatschap) en kunt 

u inleveren bij de leiding of het postvak van 

S.O.S. bij Kulturhus de Talter. Voor afmelding 

geldt: 1 maand opzegtermijn. 

Vertrouwenspersonen 

Looschool: mw. W. Bos, leerkracht: 0525-

631693; privé 0525-622582 

Timotheusschool: mw. M. Knol, leerkracht: 

0525-633365  

Eben Haezerschool: mw. F. v.d. Berg, leerkracht: 

0525-632671 

Regenboogschool: dhr. L. Kanis, directeur: 06-

44878850 

Mail: directie@regenboog-oldebroek.nl 

 

 

Wist u dat wij ook te vinden zijn op Facebook en 

Instagram  en bezoek eens onze website 

www.sosoldebroek.nl 

facebook.com/sosoldebroek 
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