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De nieuwe 3+ groep Ouder-peutergym start op 20 november om
11.15 uur. Zie ook agendapunt 6.
De les Gym Uniek start vanaf 20 november een kwartiertje later om
12.15 uur.
15 december zijn er woensdagmiddag geen lessen. ’s Avonds is er
een inhaalles van 18.00 – 19.00 uur.
Kerstmarkt op 16 december van 16.00 – 21.00 uur. ALDO staat daar
met een kraam en zijn er optredens van ALDO groepen. Zie ook
agendapunt 5.
Kerstvakantie van 25 december 2021 t/m 9 januari 2022.
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1. De coronamaatregelen van dit moment
Helaas steekt corona weer zodanig de kop op dat de regering de maatregelen weer
moet verzwaren. Gelukkig hebben de extra maatregelen geen gevolg voor het sporten
zelf. De enige regel waar we wel een beetje last van hebben is dat er geen publiek is
toegestaan bij evenementen. Dus bij het Sinterklaasfeest voor de kinderen van 4-10
jaar mogen er geen ouders bij zijn, net zoals vorig jaar.
Hieronder staan alle regels die voor ons van belang zijn nog een keer:
•
•
•

•
•

We moeten ons weer aan de basisregels houden.
Iedereen ouder dan 18 jaar die komt sporten moet zijn coronatoegangsbewijs (QRcode) laten zien aan de Technische Leiding en een identiteitsbewijs.
Ouders die in de zaal komen (kinderen brengen en halen, de volwassenen bij
ouder-peutergym en Gym uniek) moeten hun coronatoegangsbewijs (QR-code)
laten zien aan de Technische Leiding en een identiteitsbewijs.
Ouders die wel in het gebouw komen maar niet in de zaal moeten een mondkapje
dragen.
Er mag geen publiek zijn bij wedstrijden en andere activiteiten.

2. Stand van zaken beheer De Nieuwhof
Sinds er geen continue beheer meer is in De Nieuwhof liet een aantal zaken te wensen
onder andere schoonmaken, toegangsbeheer enzovoort.
Gelukkig gaat dit de laatste weken steeds beter. Er is nu iemand aangesteld die als
hoofdtaak heeft om ervoor te zorgen dat alles in De Nieuwhof weer op rolletjes gaat
lopen.
Vooral de schoonmaak was een issue. Maar er is hard aan gewerkt om daar
verbetering in te brengen en dat zien we gelukkig al. En het schoonmaakwerk wordt
continue in de gaten gehouden dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit goed blijft
gaan.

3. Sinterklaasfeest 4-10 jaar
Eén van de Pieten heeft contact opgenomen met ALDO om te vragen of wij het leuk
zouden vinden als Sinterklaas ons een bezoekje komt brengen. Natuurlijk hebben wij
meteen JA gezegd.
En gelukkig mag het Sinterklaasfeest ondanks Corona gewoon doorgaan. Met de
Agendapiet is afgesproken dat Sinterklaas op woensdag 1 december a.s. bij ons op
bezoek komt.
Hoe laat Sinterklaas komt kon de Agendapiet nog niet zeggen
maar Sinterklaas wordt tegen 15:15 uur verwacht.
De kinderen die zich voor het feest hebben opgegeven
worden om 15.00 uur verwacht in de grote zaal van De
Nieuwhof zodat we alvast even wat liedjes kunnen zingen.
Helaas mogen vanwege Corona de ouders er niet bij zijn in de zaal. Maar om 16.00 uur
kunnen de ouders de kinderen weer ophalen.
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4. Sinterklaasfeest Ouder-peutergym en Gym Uniek
Natuurlijk is er ook een Sinterklaasfeest voor onze jongste leden. Dat
gebeurt op zaterdag 4 december tijdens de reguliere lessen.
De kinderen mogen verkleed komen en kunnen dan hun Pietendiploma
halen. Ook is er voor de kinderen een cadeautje en drinken met wat
lekkers erbij.

5. Kerstmarkt
De jaarlijkse kerstmarkt van Westervoort gaat dit jaar gelukkig weer door. De
kerstmarkt is op 16 december, van 16.00 – 21.00 uur.
Zoals altijd staat ALDO daar ook met een kraam, wij mogen daar niet ontbreken. En
tijdens de kerstmarkt verzorgt Claudia de la Croix 3 optredens met 2 groepen van
ALDO en 1 groep van Margriet uit Didam waar ze ook les geeft. De optredens vinden
plaats tijdens de 2e helft van de avond.

6. Nieuwe opzet Ouder-peutergym
De Ouder-peutergym is voor de peuters van 2 tot 4 jaar. Maar onze TL heeft gezien dat
er oudere peuters zijn die aan meer uitdaging toe zijn dan andere peuters. Daarom
starten we met een speciale 3+ groep. Deze groep is bedoeld voor kinderen van 3 of 4
jaar oud.
Tijdens de 3+ groep leren de kinderen om in kleine groepjes samen te spelen. We
oefenen met eenvoudige tikspelen en samenwerkopdrachten.
De ouders/begeleiders assisteren een deel van de les , de andere helft kijken zij vanaf
de kant toe. Op deze manier leren de kinderen onder begeleiding van een trainer hun
grenzen te verkennen.
Maar ook voor deze groep geldt dat plezier voorop staat!
We beginnen met deze 3+ groep op 20 november. De tijden zijn van 11.15-12.15 uur.
We beginnen het derde uur dus een kwartiertje later.
Alle ouders zijn al op de hoogte gebracht van de veranderingen en weten in welke
groep hun kind zit.

7. Grote clubactie
Het gaat heel goed met de verkoop van loten. Tot nu toe zijn er 484 loten verkocht.
De tussenstand is nu € 1.140,00. Toch al een heel mooi bedrag!
Hieronder staat de link naar onze verenigingspagina mocht je nog extra loten willen
kopen. Je kunt de QR code scannen of de link intoetsen in de browser om naar onze
pagina te gaan: https://lot.clubactie.nl/lot/gymnastiekvereniging-aldo-/402115
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8. Nieuwe materialen
De materialen van ALDO worden jaarlijks gekeurd om er zeker van te zijn dat de
materialen voldoen aan de eisen die de KNGU stelt. Op deze manier kunnen we
garanderen dat onze leden niet geblesseerd kunnen raken door ondeugdelijk
materiaal.
Een aantal van onze turnmatten moet binnenkort worden
vervangen omdat ze dan niet langer aan de eisen voldoen.
Daarom hebben we 7 nieuwe turnmatten besteld.
Daarnaast hebben we een nieuwe landingsmattenwagen
voor de grote valmatten besteld. De huidige mattenwagen
voldoet niet helemaal meer aan de eisen. En een extra
voordeel van de nieuwe mattenwagen is dat we er ook
springplanken en trampolines op kunnen zetten. Dat scheelt
ruimte in ons hok. En onze mensen hoeven niet meer de
springplanken vanuit het hok te dragen naar de plek waar ze
deze willen gebruiken maar kunnen daarheen rijden met de
nieuwe mattenwagen. Dat maakt het voor hen ook
makkelijker.
Als alles goed gaat worden de nieuwe materialen deze week geleverd.

9. Procedure en voorwaarden voor opzegging
Er is gebleken dat er onvoldoende bekendheid is met betrekking tot de procedure
voor het opzeggen van het lidmaatschap. Het gebeurde nogal eens dat de opzegging
werd doorgegeven aan de Technische Leiding in plaats van aan het bestuur. Daarom
geven we hieronder nog even de procedure voor opzegging aan:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij het
secretariaat.
De opzegging moet uiterlijk 4 weken voor het einde van de maand ontvangen zijn
anders eindigt het lidmaatschap en de contributie aan het eind van de daaropvolgende
maand.
De Technische Leiding moet wel worden geïnformeerd over de opzegging.

10. Vakantieschema
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2de Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2de Pinksterdag
Zomervakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022
28 februari t/m 6 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
27 april 2022
2 t/m 8 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 4 september 2022
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11. Wedstrijdschema
Datum

Wedstrijd

Deelnemers

Locatie

13-11-2021
18-12-2021
12-02-2022

BB: PW Senior E

Kim van Heumen
Nikki Driessen

Didam
Doetinchem
Winterswijk

2-4-2022

Finale

11-12-2021
05-02-2022
26-03-2022

BB: PW Teams H

Shannon van der Linde Winterswijk
Lotte van Raalte
Didam
Anna van Reenen
Doetinchem
Anouk Ruzette

MB: Teams niveau 6 en 7

Emma v Wissen
Liz Koenhen
Lise Bosveld
Aubrey Rigtering

BB: PW Teams G

Maartje Rondon

9-4-2022

Winterswijk

Finale

Didam

12. Lesoverzicht
Groep
Gym Uniek

Dag
Zaterdag

Lestijd
12.15-13.15

Leiding
Simone Meijer

Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 3+ groep
Gym 5-8 jaar
Meisjes turnen 8-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Dames/heren gym
Dames Fit-gym

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.15 - 12.15
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
19.00 - 20.00
19.15 - 20.15

Simone Meijer
Simone Meijer
Simone Meijer
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Claudia de la Croix

Meisjes voorselectie
Meisjes selectie

Woensdag
Maandag

15.30 - 17.30
18.00 - 20.00

Meisjes selectie

Donderdag

16.30 - 18.30

Jill Groeneveld
Inge de Wit
Jill Groeneveld
Inge de Wit
Jill Groeneveld

Freerunning 6-9 jaar
Freerunning 10-12+ jaar
Freerunning selectie

Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
17.30 – 18.30

Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld

Streetdance vanaf 6 jaar
Streetdance vanaf 12 jaar
Dames Jazz

Donderdag
Donderdag
Dinsdag

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.30 - 21.00

Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Miriam Tutuarima
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