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Ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Leo Groen en
woon in Duiven.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 april j.l. ben
ik benoemd tot penningmeester van gymnastiekvereniging
ALDO. Vorig jaar heb ik in etappes het
penningmeesterschap en de ledenadministratie van
Miranda Brugman overgenomen.
Samen met de al zittende en nieuwe bestuursleden wil ik mij op een plezierige
manier nuttig maken voor de vereniging.
De sfeer binnen het bestuur is in ieder geval goed. We hebben regelmatig overleg
met elkaar om de vereniging zo goed mogelijk te besturen.
Als penningmeester zorg ik niet alleen voor de inning van de contributie maar ook
voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Westervoort , het regelen van de
reservering van de te huren accommodatie voor de sportlessen in de Nieuwhof en
het bijhouden van de ledenadministratie.
Vragen omtrent lidmaatschap of contributie en ook opzeggingen kunt u sturen via
e-mail adres:
leo-groen@online.nl
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Helaas moet het Bestuur u melden dat Leonieke besloten heeft om na dit seizoen te
stoppen met het lesgeven aan de voorselectie. Na vele jaren zich ingezet te hebben
voor Aldo, gaat Leonieke pas op de plaats maken.
In Leonieke verliest Aldo een leidster met liefde voor het vak, de kinderen en de
vereniging.
We zullen haar enthousiasme en warmte zeer zeker missen.
Gelukkig heeft Leonieke aangegeven dat zij beschikbaar is voor vervanging bij
ziekte, vakantie ed.
Het Bestuur bedankt Leonieke voor alles dat zij voor Aldo heeft gedaan en betekend
heeft en wenst haar alle geluk toe.
Milou Aarntzen van gymnastiekvereniging Pajodos uit Pannerden is bij de selectie
komen kijken. Milou geeft bij Pajodos les in dezelfde niveaus als bij ons.
Milou vond het leuk bij ons, en is bereid om komend jaar op donderdag de groep te
komen versterken! Daar zijn wij enorm blij mee.
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VAKANTIES
Zomervakantie
01-07-2013 t/m
11-08-2013

Herfstvakantie
14-10-2013 t/m
20-10-2013

Kerstvakantie
23-12-2013 t/m
05-01-2014

Er wordt op
deze dagen GEEN
les gegeven

Afscheid Karin Staring
Eerder dit seizoen heeft Aldo helaas afscheid moeten nemen van Karin Staring.
Om gezondheidsredenen heeft Karin besloten om te stoppen met het lesgeven van
streetdance voor de meiden.
Karin heeft zich zo’n 10 jaar ingezet voor Aldo en altijd met veel plezier gedanst met
haar meiden.
Het Bestuur bedankt Karin voor haar inzet en haar enthousiasme en wenst haar veel
sterkte met haar gezondheid. Daarnaast wenst het Bestuur Karin alle geluk toe.
Inmiddels is de les van Karin overgenomen door Claudia de la Croix.

Kindervakantieweek 2013
Aldo doet dit jaar weer mee aan de Kindervakantieweek.
Op dinsdag 6 augustus a.s. van 15.00u tot 16.30u in de Nieuwhof zal Aldo er weer
een feestje van maken!!
Dus…meld je aan via het aanmeldingsformulier dat je krijgt van school.
We zien jullie graag op 6 augustus!

Braderie 2013
Ook dit jaar staat Aldo weer op de Braderie van Westervoort.
De Braderie zal plaatsvinden op vrijdag 9 augustus a.s. van 17.00u tot 21.00u.
Aldo streeft ernaar om ook de tumblingbaan weer neer te leggen voor publiek.
Dus…kom ons opzoeken op de Braderie.
Tot 9 augustus!!!!!
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Komend seizoen stoppen we met de jongens en meisjes springgroep en
starten we weer met een tweede jongensgroep.
Om de lessen beter in te kunnen vullen, moeten we ervoor zorgen dat de
jongens meer op hun eigen niveau kunnen turnen. Zodoende gaan we weer
les geven in 2 leeftijdscategorieën.
Vanaf augustus 2013 zullen de jongens lessen als volgt gegeven worden:
Jongens 5 t/m 8 jaar op dinsdag van 17:00 uur tot 18:00 uur.
Jongens vanaf 9 jaar op dinsdag van 18:00 uur tot 19:00 uur.

Jazzdance
Nog een paar lessen en dit sportieve jaar zit er weer op. We hebben hard
gewerkt en er zitten weer veel choreografieën in ons hoofd en in onze
benen.
Een hoogtepunt dit jaar is toch wel de aankoop van de spiegels, met dank
aan de Nieuwhof die na jaren zeuren van onze kant de spiegels heeft
besteld. Eindelijk kunnen we onszelf zien bewegen, iets wat voor een
enkeling even wennen is. Maar wij , als technische leiding, zijn er heel blij
mee!!
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Een ander belangrijk feit was het afscheid van Karin bij de tienergroep en de
aanstelling van Claudia.
De meisjes vonden het erg jammer dat Karin vanwege een blessure afscheid
moest nemen maar ze zijn nu ook weer zeer in hun sas met haar opvolgster
Claudia, die al een mooi visitekaartje afgegeven heeft tijdens de
clubkampioenschappen, waarbij haar meisjes op mochten treden.
Wie ook zin heeft om het komende seizoen te dansen op vrolijke
meeslepende muziek, wie zin heeft in steps of zumba, oefeningen voor buik,
rug, armen en benen…wij verzorgen het allemaal dus kom gezellig een paar
lessen meedoen, wie weet bevalt het wel zo goed dat u blijft…..dansen is
plezier voor….iedereen!!!
Les dames: - Dinsdagavond 19.00 tot 20.00 uur. Voor de fanatiekelingen
onder ons gaan we door tot 20.30 uur.
Les tieners: - donderdagavond 19.30 uur tot 20.30 uur

Jazz/Streetdance
/Hiphop
Ben jij ouder dan 12 jaar en is dit wat voor jou,
kom dan eens kijken bij ons!!
Donderdagavond tussen 19:30 en 20:30
in de Nieuwhof!
Contact: Claudia de la Croix
06-14383542

ALDO Westervoort huldigt alle clubkampioenen.
Zaterdag 1 juni heeft de gymnastiekvereniging ALDO de tweejaarlijkse
clubkampioenschappen gehouden in de sportzaal van de Nieuwhof.
De wedstrijden duurden de hele dag, de zaal was gevuld met zowel de
gymnasten als het publiek. Het publiek heeft genoten van alle verrichtingen
van de kinderen.
Het bestuur heeft samen met vele vrijwilligers de wedstrijden georganiseerd,
voor deze inspanningen is de technische leiding hun dan ook dankbaar.
In de ochtend waren eerst de meisjes recreanten aan de beurt.
Er werd geturnd op de toestellen: sprong, balk, brug en mat en de oefeningen
waren met zorg in elkaar gezet zodat elk meisje op eigen niveau kon turnen.
De uitslagen waren als volgt:
Meisjes recreanten 6 jaar woensdag
1e plaats Demi van der Veen met 45,10 punten
2e plaats Roos van Enckevort met 43,80 punten
3e plaats Lisanne Odijk met 41,70 punten
Meisjes recreanten 7 jaar woensdag
1e plaats Lotte van der Veen met 47,40 punten
2e plaats Mira Kipp met 45,90 punten
3e plaats Thalinda te Kloeze met 45,50 punten
Meisjes recreanten 6/7/8 jaar maandag/woensdag
1e plaats Kinny Schuurman met 51,30 punten
2e plaats Iris Spaan met 51,10 punten
2e plaats Fleur Reijers met 51,10 punten
3e plaats Rose Lether met 50.40 punten
Meisjes recreanten 9 jaar maandag
1e plaats Willemijn Hoogveldt: 52,70 punten
2e plaats Sanne Onck met 52,40 punten
3e plaats Roseline Koot met 51,80 punten
Meisjes recreanten 10 jaar maandag/woensdag
1e plaats Mariana Mattijssen met 50,10 punten
2e plaats Blythe Naarden met 48,10 punten
2e plaats Indi Wullaert met 48,10 punten
3e plaats Anouk Tache met 45.40 punten
Meisjes recreanten 11-15 jaar maandag
1e plaats Lindsey Klein met 52,50 punten
2e plaats Inge Keultjes met 46,00 punten
Aan al deze meisjes werden de gouden, zilveren en bronzen medailles
uitgereikt en uiteindelijk mocht Willemijn Hoogveldt ook nog de wisselbeker
van de meisjes recreanten in ontvangst nemen zodat zij zich voor twee jaar
clubkampioen meisjes recreanten mag noemen omdat zij het hoogste aantal
punten van de wedstrijd behaald had.
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In de middag waren de jongens en selectie leden aan de beurt.
De jongens waren verdeeld in 2 groepen namelijk jongens recreanten en
jongens selectie.
Er werd geturnd op de toestellen: vloer, voltige, ringen, sprong, brug gelijke
leggers en rekstok. De uitslagen waren als volgt:
Jongens recreanten
1e plaats Mees Neyndorff met 115,35 punten
2e plaats Kevin Vreman met 114,90 punten
3e plaats Tristan de Vries met 114,10 punten
Selectie jongens
1e plaats Chris de Gelder met 101,20 punten
2e plaats Rik van den Elzen met 100,20 punten
3e plaats Thijs Verbaten met 99,10 punten
De nummers 1, 2 en 3 hebben de medailles in ontvangst mogen nemen.
Mees Neyndorff en Chris de Gelder hadden de hoogste scores behaald en
mochten zodoende ook de wisselbeker voor twee jaar mee naar huis nemen.
Hierna waren de Meisjes (voor)selectie aan de beurt voor hun
kampioenschappen.
Hier werd weer geturnd op de toestellen: Sprong, brug ongelijk, balk en
vloer.
Meisjes voorselectie:
1e plaats Isa Vink met 52,50 punten
1e plaats Maura de Waard met 52,50 punten
3e plaats Emmaloes Hoogenkamp met 52,30 punten
Selectie meisjes niveau 9 en 10
1e plaats Aniek Hooftman met 54,30 punten
2e plaats Marloes Keultjes met 52,65 punten
3e plaats Maudi Hageman met 52,60 punten
Selectei meisjes niveau 6, 7 en 8
1e plaats Sascha Brakenhoff met 47,00 punten
2e plaats Jill Groeneveld met 45,70 punten
3e plaats Demi Leijser met 45,60 punten
Alle nummers 1, 2 en 3 hebben de medailles
in ontvangst mogen nemen.
Sascha Brakenhoff mocht tevens de
fel begeerde van Osch wisselbeker
voor twee jaar mee naar huis nemen.

