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NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 2 SEIZOEN 2017-2018

Dag allemaal,

De tweede nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018. Met verslagen van activiteiten
van de afgelopen periode en nieuws over onze vereniging.

Tenslotte ook weer de agenda met de activiteiten van de komende periode.

ACTIVITEITEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE
JTC wedstrijd en JTC Doe Dag in Oostkapelle 27 jan. en 10 feb.
Hallo wij zijn Sanne en Mandy,
Wij turnen bij Sv Duo. En deden mee aan de JTC en de JTC doedag. De JTC was
27 januari en de JTC doedag was 10 februari.
Met de JTC deden we de balk, brug, mat, en de sprong. Wij zijn toen derde
geworden. Toen hebben we een beker gewonnen.
Twee weken daarna hadden we de JTC doedag. Daar deden we slack-linen, dan
loop je op een soort van elastiek en dan kun je wat kunstjes doen. En we kregen
dansles van Kira. We deden ook nog acro en we hadden ook grote trampolines. De
tumblingbaan was er ook en er was ook een free-run parcours. Aan het einde van de
middag was er nog een acro-demonstratie van drie meiden. Dat was leuk om naar te
kijken.
Wij vonden de JTC en de JTC doedag erg leuk.
Groetjes Mandy Minderhoud en Sanne Schout
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Paaseieren zoeken bij ZEELAND PLANT 31 maart 2018
Hallo allemaal,
Op 31 maart ging ik met mijn broers en papa en mama naar Zeeland Plant om
paaseitjes te zoeken. Ik vond het heel erg leuk, en had er heel veel zin in. Het
gouden ei werd maar niet gevonden dus ik ging goed met papa tussen de planten
zoeken, en uiteindelijk zagen wij het gouden ei liggen! Hij was wel heel erg goed
verstopt.

Ik durfde niet te roepen dat ik hem gevonden had dus deden 2 meisjes voor mij
roepen. Ik vond alle belangstelling wel een beetje spannend. Ik heb een bon van de
drukkerij gekregen, hier heb ik een mooie poezenknuffel voor gekocht.
Groetjes Cato
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Wachten met de paaseitjes en het geschilderde grote ei: in ruil voor het grote ei
kreeg je een leuk cadeautje!!
Bij de jongsten en de oudsten was er natuurlijk ook het gouden ei: als je die
gevonden had, dan kreeg je de hoofdprijs: dit jaar was dat een cadeaubon van de
Drukkerij.

Streetdance demo 7 april 2018
Ik ging op de fiets met mama en toen gingen we naar de kruitmolen fietsen. En toen
gingen we naar de kleedkamer. Ik deed m’n Bellejurkje aan. Een mevrouw die de juf
kende deed lippenstift op en de juf deed plakkertjes bij m’n ogen en m’n haar mooi.
Toen moesten we wachten en een keer de plekjes in de zaal oefenen en weer terug
naar de kleedkamer.
De juf zei dat we een half uur moesten wachten, we hebben toen de dans geoefend.
Samen gingen we de zaal in voor de openingsdans. Wij waren daarna als 7e. We
moesten de pasjes doen die we geoefend hadden. Het ging heel goed en ik vond het
heel leuk. Daarna keken we nog naar alle andere dansen. Op het laatst deden we de
afsluitingsdans.
Toen we naar huis gingen mocht ik de jurk aanhouden, dat vond ik heel leuk.
Groetjes Anouk
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NIEUWS- NIEUWS- NIEUWS- NIEUWS- NIEUWS- NIEUWS- NIEUWS- NIEUWS

9 juni-afsluiting seizoen-9 juni-afsluiting seizoen-9 juni
Op zaterdag 9 juni sluiten we met alle leden van SV DUO het seizoen 2017-2018 af,
met leuke activiteiten. O.a een turnwedstrijd, demonstratie van streetdance, samen
eten en andere activiteiten voor alle leeftijden (ook voor de peuters)
Omdat onze vereniging dit jaar 50 jaar bestaat, pakken we deze keer extra uit!
Zet u 9 juni alvast in de agenda? Meer informatie volgt.
Wie zou ons deze dag willen helpen met o.a bardienst? Het hoeft niet de hele dag.
Vele handen maken licht werk. We zoeken ook mensen die een taart of cake willen
bakken, die verkocht kan worden.
Of een hele stapel pannenkoeken willen bakken, voor tussen de middag.
Als u ons wilt helpen, stuur een mailtje naar Simone de Kuijper, sipie@zeelandnet.nl
9 juni-afsluiting seizoen-9 juni-afsluiting seizoen-9 juni-afsluiting seizoen

???GEVONDEN???---------??? GEVONDEN???----------- ???GEVONDEN???

Er zijn nieuwe plannen voor de Peuter- en Kleutergym èn Kinderen 6+
Inmiddels zijn er al bijna 20 kleuters en peuters lid van SV DUO. Het is de toekomst
van onze vereniging. Er zitten peuters van net 3 jaar oud en kleuters van 6 in deze
groep. De groep groeit nog steeds en wordt dus behoorlijk groot. In de vorige
nieuwsbrief is doorgegeven dat Arja Boogaard stopt als leiding en dat we op zoek
zijn naar nieuwe leiding voor deze groep.
Voor volgend jaar is DUO inmiddels bezig met iemand die misschien voor ons het
volgende wil gaan doen:
Kleutergym op dinsdag- of donderdagmiddag.
Kinderbootcamp direct na de kleutergymles een uur bootcamp voor kinderen van 6
jaar en ouder.
Bootcamp: dus klimmen, klauteren, rennen, zwaaien, springen enzenz: een soort
grote speeltuin waarin kinderen onder deskundige leiding zich elke week heerlijk
kunnen uitleven. Erg goed voor het ontwikkelen van de totale motoriek.
Ouder en kind /peuter-gym een aparte les op vrijdagmorgen.
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Het zou geweldig zijn als we dat kunnen regelen. Voor alle kinderen betekent dat:
fijn blijven gymmen bij SV DUO en als je 6 jaar bent dan kun je net als altijd kiezen
om te turnen of op streetdance te gaan maar dan zou je volgend seizoen dus ook bij
bootcamp voor kinderen kunnen gaan kijken!!! Vooral voor de jongens is dat een
mooie aanvulling op ons programma.

We hopen dat we het rond krijgen. Maar het is goed om alvast na te denken over
wat uw kind volgend jaar wil gaan doen. Zodra we iets definitief weten hoort u
ervan!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda 2017-2018

9 juni 2018:

Afsluiting seizoen met feestdag in Nimmerdor voor
alle leden

18-21 juni 2018

Avondvierdaagse in Oostkapelle:
LET OP: in deze week vervallen alle gymlessen voor
de jeugdleden!!!

25-26-27 juni 2018

Laatste lessen van het seizoen 2017-2018.
Voor de kleuters nog onder voorbehoud, misschien
stoppen zij al op 12 juni (wordt t.z.t. bekend gemaakt)
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OUD PAPIER

Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) wordt er oud papier
opgehaald. U kunt ook altijd oud papier zelf brengen naar de Pioniersweg: op het
terrein van Rob's Tuin Service staat een container van SV DUO. Als u mee mag
helpen met het ophalen van het oud papier: graag hesjes aandoen en daarnaast zijn
ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen als die mee komen helpen.
SV DUO is als vereniging erg blij met de opbrengsten van het oud papier: hierdoor
kan de contributie nog steeds laag worden gehouden!!

We krijgen als vereniging van de Gemeente Veere
een gegarandeerde prijs per kilo. Hoe meer kilo's we
binnen halen hoe meer opbrengst er is voor de
vereniging. Zet u vooral zoveel mogelijk oud papier
buiten op de 1e zaterdag van de maand en als u het
eerder kwijt wilt: in de container aan de Pioniersweg
kunt u altijd oud papier brengen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDENADMINISTRATIE
Afmelden van leden kan alleen via de ledenadministratie. Dus niet via de leiding van
de groep. Afmeldingen of wijzigingen graag doorgeven aan:
Ledenadministratie:

Simone de Kuijper, sipie@zeelandnet.nl

Overzicht lestijden seizoen 2017-2018
Maandag
15.30-16.30 uur

Peuters/kleuters 3 t/m 6 jaar

LET OP: Kleuters worden opgehaald bij school om 15.15

Maandag
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Arja - Kimberly Mandy - Sanne
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17.30-18.30 uur

Meisjes + Jongens turnen
vanaf 6 jaar: jongste groep

Elvera - Julia Melissa

18.30-19.30 uur

Meisjes + Jongens turnen
vanaf +/- 8 jaar: oudste groep

Elvera - Julia Melissa

Dinsdag
19.45-20.45 uur

Aerobics vanaf 16 jaar

Wilma

16.45-17.30 uur

Streetdance groep 3 t/m 6

Lisette

17.30-18.15 uur

Streetdance vanaf groep 7

Lisette

Woensdag
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Bestuurssamenstelling
Voorzitter:

vacant

Secretaris:

vacant

Penningmeester:

Marinde Matthijsse, marinde@hotmail.com

Ledenadministratie:

Simone de Kuijper, sipie@zeelandnet.nl

Algemeen lid:

Marjolein van Sluijs, marjolein@zeelandplant.nl

Oud Papier:

Mariska Minderhoud, adriem@zeelandnet.nl of 594901

Nieuwsbrief:

Jacinda Boogaard, jacinda_boogaard@hotmail.com

Algemeen mailadres SV DUO:

svduogrijpskerke@gmail.com
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