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Hoi allemaal,
Ik ben Sabrine, moeder van Jill en Yentl.
Tussen de tien en de dertien jaar geleden is Jill samen met haar nichtje Sherina
op woensdagmiddag begonnen met turnen.
Aangezien Margreth (mijn zus) en ik altijd in de kleedkamer aan het wachten
waren, had ik zoiets van dan kan je net zo goed een helpende hand gaan bieden.
Zo zijn wij eerst begonnen met helpen opbouwen en afbouwen . Later ben ik
ook nog bij de lessen gaan helpen.
Op een gegeven moment mocht Jill naar de selectiegroep, dus voor haar was het
niet meer voor nodig, maar ja Yentl vond het ook wel leuk dus daar kwam zij bij
turnen.
Als je bij de ene dochter hebt geholpen, help je uiteraard ook bij je andere
dochter.
Yentl mocht ook naar de selectiegroep en ik vond het helpen zo leuk dat ik ook
daar vroeg of ze een helpende hand konden gebruiken.
Zo zijn de uren uiteindelijk ook weer verder uitgebreid naar de selectie-uren. Ik
ben nu al heel wat jaren, zes uur per week als vrijwilliger actief.
Eerst was ik ook veel als vrijwilliger actief bij de activiteitencommissie van het
basisonderwijs, maar beide meiden zitten niet meer op basisschool dus ik dacht
dan kan ik ook wel in de activiteitencommissie van turnen gaan. Dus vanaf nu
ben ik ook bestuurslid geworden.
Hierdoor ben ik nog meer betrokken bij Aldo en het is allemaal superleuk om te
doen!
Groetjes Sabrine

Kamp Aldo
Na de zomervakantie is het zover: het langverwachte Aldo-kamp.
Van 29 t/m 31 augustus gaan ongeveer 45 kinderen naar Manege de Tutenberg
in Giesbeek.
Natuurlijk kunnen we de paarden aaien en lekker spelen, maar verder wordt er
een flash-mob en een zeskamp georganiseerd.
Op zaterdagavond is er natuurlijk een Bonte Avond!!
Denk dus vast na over wat je wilt gaan doen: zingen, dansen, turnen, moppen
vertellen, acrobatiek, enz. Alleen of met een groep, alles kan en mag!!
Wij hebben er zin in. Jullie ook???

Leonieke is terug
VAKANTIES
Zomervakantie
14-07-2014 t/m
24-08-2014
Herfstvakantie
18-10-2014 t/m
26-10-2014
Kerstvakantie
20-12-2014 t/m
04-01-2015
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Vorig seizoen ben ik gestopt met lesgeven omdat het niet meer haalbaar was in
combinatie met mijn werk. Na een jaar gestopt te zijn geweest, ben ik het zo erg
gaan missen dat ik vanaf volgend seizoen weer ga lesgeven bij de selectie.
Helaas is het niet te combineren met mijn werk om de donderdag aanwezig te
zijn, dus ben ik alleen maandagavond in de zaal te vinden.
Ik heb er onwijs veel zin in om weer met turnen bezig te zijn, heb jullie gemist
meiden!
Leonieke

Optredens tiener streetdance/jazzgroep
Er wordt op
deze dagen GEEN
les gegeven

Op Hemelvaartsdag (29 mei) heeft de tiener streetdance/jazz groep met veel
succes opgetreden op de Pasar Kecil (kleine markt) in de Laar Oost.
We kregen heel veel reacties en we hebben 2 nieuwe optredens gekregen in
oktober en november!
Vervolgens hebben alle dansgroepen van Aldo hun demonstraties kunnen laten
zien, tijdens de multiculturele markt in de Nieuwhof afgelopen zondag 1 juni!
Ook dit was een zeer groot succes.
Mooi weer, veel publiek en het enthousiasme van de kinderen zorgden voor een
leuke middag!
Leiding Claudia de la Croix is zeer trots :) op naar het volgende: de Demo Doe Dag.

Sponsorloop
Zaterdag 21 juni heeft Aldo haar eerste sponsorloop georganiseerd.
Met groot succes!!
Als eerste waren de peuters aan de beurt. Aan de gezichtjes te zien, vonden ze
het erg spannend. Maar in het oranje liepen ze al snel met enthousiasme hun
rondjes. In een leuk versierde zaal had juf Hermien een baan uitgezet met
klimmen en lopen. Het duurde even voordat de kleintjes door hadden dat er
toch echt gestempeld moest worden, maar ze gingen als een speer……
De ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden konden onder het genot
van een kopje koffie of thee met een cakeje of krentenbrood hun kroost
aanmoedigen. Als beloning voor hun inspanning hebben alle peuters een mooie
kleurplaat gekregen. De kinderen met de meeste rondjes zijn nog extra in het
zonnetje gezet.
De peutergroepen hebben in totaal zo’n €600,-- opgehaald.
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De groep t/m 8 jaar was wat minder in aantal, maar niet minder enthousiast.
Meester Klaas had een uitdagende baan bedacht met o.a. schommelende
banken, klimmen door het wandrek en koprol om de rekstok. De kinderen
gingen er vol voor…. Tussendoor moest er bij papa of mama gedronken worden,
want het was warm!! Na een half uur klimmen, rennen en klauteren werd er
afgefloten.
Uitgeput, bezweet en met rode hoofden konden de kinderen genieten van
drinken en wat lekkers.
Mara en Djimo hadden de meeste rondjes gelopen en werden daarvoor extra
beloond.
Deze groep heeft zo’n €150,-- opgehaald.
De baan voor de groep vanaf 9 jaar werd wat hoger, moeilijker en
uitdagender…..
Er waren zoveel kinderen, dat er gestart moest worden in twee groepen.
Er werd hard gelopen, gezwoegd en gepuft. Ook deze kinderen gingen er voor.
Af en toe werden wat ruggen geschaafd of wat sneetjes in voeten opgelopen,
maar dat weerhield niemand om door te gaan. Na 20 minuten werd er
afgefloten. Een ware uitputtingsslag!!
Ook deze groep heeft veel voor Aldo opgehaald: zo’n €520,-Het bestuur van Aldo bedankt alle kinderen die zo goed gelopen hebben en zo
veel sponsorgeld hebben opgehaald. Sponsoren, dank dat u zo gul gegeven
hebt. Van uw geld wordt in ieder geval een springplank aangeschaft en klein
speelmateriaal voor de peuters.
Vrijwilligers, dank jullie wel voor jullie hulp!!
Verder dankt het Bestuur de Coop Westervoort, Bakker Bart en Kruidvat voor
het sponsoren van producten.

Selectie meisjes naar de finale
Inmiddels hebben de finalewedstrijden van de selectiemeisjes plaatsgevonden.
Maar liefst 13 meisjes van de selectie hadden zich geplaatst voor de
finalewedstrijden, een resultaat waar wij erg blij mee zijn. Marloes Keultjes wist
in de finale ook nog een medaille in de wacht te slepen.
In de 4de divisie jeugd 2 had Sascha Brakenhoff zich geplaatst voor de halve
finale. Deze vond plaats in Ede. Sascha eindigde hier met 41.475 punten op de
14de plaats
In de 5de divisie hadden Emmaloes Hoogenkamp, Iris van den Berg, Kim
Huisman, Silke Hendriks Demi Leijser, Jill Groeneveld en Karlijn Prins zich
geplaatst.
De uitslag was als volgt:

Pupillen 2 D2
Emmaloes 27ste met 50.825 punten
Iris 31ste met 49.275
Junioren
Demi 14de met 41.325 punten
Silke 15de met 41.250 punten
Kim 16de met 41.175 punten
Senioren
Jill Groeneveld 8ste met 42.675 punten
Karlijn Prins 11de met 42.450 punten
In de 6de divisie hadden Shanti Paintsil, Meis Vink, Willemijn Hoogveldt, Zara
Hageman en Marloes Keultjes zich geplaatst.
Instap D2
Shanti 5de met 51.925 punten
Pupil 1 D3
Meis 22ste met 50.300
Willemijn 27ste met 49.375 punten
Jeugd 2
Zara Hageman 15de met 41.375 punten
Junioren
Marloes 3de met 44.875 punten

Het bestuur van Aldo wenst u allen een hele fijne
zomer toe !!
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