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Mededeling van het bestuur
Een berichtje van het (nieuwe) bestuur.
We willen toch graag beginnen met het feit dat we eigenlijk nog één persoon erbij zoeken
om het bestuur echt compleet te maken. Dus wie meer informatie hierover wil, neem contact
met ons op!
Nog één vergadering met zowel het ‘oude’ als het ‘nieuwe’ bestuur en dan op 11 juni as
nemen Esmeralda, Margreet en Nel afscheid.
Van de leiding nemen we afscheid van Wilco. Dit zal gebeuren tijdens een gezellige
barbecue.
Wat zal het een verandering zijn, maar we willen er met het nieuwe bestuur zeer zeker voor
gaan. We willen ervoor zorgen dat gymvereniging DUO door kan gaan en onze voornaamste
punten zijn dan ook dat de lessen door kunnen gaan zoals gebruikelijk en wat we er omheen
gaan organiseren zal ook veel afhangen van de inzet van de leden.
Het nieuwe bestuur wil dan ook Esmeralda, Margreet, Nel en Wilco heel hartelijk bedanken
voor hun inzet voor de vereniging, helemaal SUPER !!!
Een sportieve groet namens:
Mariska, Mirjam, Marinde, Simone en Marjolein.

Rabobank Clubactie
Wij wilden jullie meedelen dat we een ontzettend mooi bedrag hebben ontvangen uit de
Rabo clubkascampagne.

€ 485,=!! Iedere stemmer heel hartelijk bedankt namens alle leden.

Wat we ermee gaan doen? Daar moeten we het nog in een vergadering over gaan hebben.
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Activiteiten van onze vereniging

Demodansdag streetdance 02-04-2016

In gesprek met de streetdancemeiden van SV Duo!
Zaterdag 2 april was het zover: de demodag van de KNGU! Tijdens deze dag kwamen er
veel verschillende dansgroepen uit de hele Zuidwest regio naar sporthal de Kruitmolen in
Middelburg om een dans te laten zien. De twee streetdancegroepen van SV Duo deden hier
ook aan mee! Voor deze dag was hard geoefend. Wat vonden ze van deze dag? We
vroegen het ze zelf:
Hoe vond je het om voor zoveel publiek te dansen?
Kimberley: Ik vond het heeeeel leuk! Ik was wel een beetje zenuwachtig.
Emma V: Het was best eng maar je let veel meer op de dans dan op het publiek.
Lisanne: Ik vond het ook super leuk maar ook een beetje spannend.
Isa: De helft van het publiek zag je vanaf het podium niet meer omdat het zo donker was.
Dus dat viel wel mee.
Esther: Het was niet echt spannend want je let eigenlijk meer op de dans dan op het publiek,
maar wel heel leuk!
Wat vond je van jullie dans?
Mila: ik vond het best saai.
Eva S: Ik vond het een hele leuke dans!
Willemijn: Ik vond onze dans ook leuk.
Wat vond je van jullie kleren?
Dominika: Wij hadden een kort glittertopje aan en een kort spijkerbroekje, dat vond ik heel
mooi en ook stoer.
Jante: Ik vond onze kleren ook mooi en best stoer.
Eva M: Wij droegen ook een kort spijkerbroekje en daarop een rood los shirtje en witte
sneakers. Ik vond het leuk om een keer op schoenen te dansen en het shirtje was ook heel
erg leuk.
Yara: Ik vond ze wel mooi en een beetje stoer. Ik vond het wel jammer dat we de shirtjes
niet mochten houden.
Hoe vond je het om naar de andere dansen te kijken?
Lotte en Helena: wij vonden het leuk om naar anderen te kijken en je kan er ook nog wat van
leren.
Wat vond je het leukst aan de demo?
Merel: Het zelf dansen vond ik super leuk maar het kijken naar de andere dansen was ook
leuk.
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Emma R: Het dansen voor veel mensen vond ik echt heel leuk.
Britt: Naar andere kinderen kijken en het make-uppen vond ik leuk.
Daniëlle: Dansen voor zoveel mensen was echt het leukst!
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Onderlinge wedstrijd DOK – SV DUO 16-04-2016
Hallo ik ben Sanne Schout
Ik ben 10 jaar en ik zit op turnen bij Sv duo.
Samen met DOK Oostkapelle en SV Duo werd er ook dit jaar een onderlinge wedstrijd
georganiseerd.
Dit was zaterdag 16 april in de Halve Maan in Oostkapelle
Dit was heel leuk. Het was alleen wel jammer dat we maar met 6 meisjes van SV duo waren
en van Oostkapelle waren ze met heel veel.
We moesten de balk, brug, tumblingbaan en de sprong doen. Er waren ook veel prijzen te
winnen. Mandy en Jante hadden een prijs gewonnen, Mandy werd clubkampioen en Jante
derde in de categorie groep 3,4,5.
Mandy en Hanna en Silvie en Anne deden nog een acro-demonstratie. Dit was heel leuk om
naar te kijken en heel erg knap!
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Agenda
Zaterdag 11-06: BBQ bestuur en leiding met afscheid van bestuursleden
Maandag 20-06 t/m Donderdag 24-06: Avondvierdaagse in Oostkapelle
Maandag 27-06: Laatste week van alle lessen
Dinsdag 28-06:

Vergadering bestuur en leiding
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Bestuurssamenstelling
Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: Nel van Beers, nvb55@hotmail.com
Ledenadministratie: Nel van Beers, nvb55@hotmail.com
Algemeen lid:
Margreet Lorier, margreetlorier@zeelandnet.nl
Mirjam Schout, pgschout@zeelandnet.nl
Esmeralda Mouthaan, esmouthaan@gmail.com
Simone de Kuijper, sipie@zeelandnet.nl
Marjolein van Sluijs, marjolein@zeelandplant.nl

Kleding SV DUO: Esmeralda Mouthaan, esmouthaan@gmail.com
Oud Papier: Mariska Minderhoud, adriem@zeelandnet.nl of 594901
Nieuwsbrief: Jacinda Boogaard, jacinda_boogaard@hotmail.com

Algemeen mailadres SV DUO: svduogrijpskerke@gmail.com

Overzicht Lestijden
Maandag
16.15-17.15 uur Peuters/kleuters 3 t/m 6 jaar

Arja

17.30-18.30 uur Streetdance groep 3 t/m groep 5

Lisette

18.30-19.30 uur Streetdance groep 6 t/m groep 8

Lisette

19.45-20.45 uur Sport en Spel vanaf 16 jaar

Wilco

Dinsdag
18.15-19.30 uur

Meisjes turnen vanaf 6 jaar

Elvera, Julia, Karlien en Melissa

19.45-21.45 uur

Aerobics vanaf 16 jaar

Wilma

Acrogym vanaf 8 jaar

Jacinda

Woensdag
18.30-20.00 uur
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