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Agenda/mededelingen
-

Website
Michel Driessen, onze webmaster, heeft de ALDO-website weer up-to-date
gemaakt.
Onder de tegel fotogalerij staan de foto’s van de ALDO Doe en Demo Dag
van maart, misschien sta jij er ook wel op ......

ALDO-kamp 2016
Op zaterdag 9 juli is het zover: Het langverwachte ALDO-kamp voor leden van 7
jaar en ouder. Dit jaar gaan we naar Recreatie Te Boomsgoed in Braamt.
(www.teboomsgoed.nl/).
Ook nu zal de organisatie zorgen voor een gevarieerd programma dat bestaat uit
een georganiseerde 6-kamp, bonte avond en op zaterdag avond een spannende
speurtocht. Verder is er aanwezig een speeltuin, sportveld met voetbaldoelen,
basket, volleybalnet, tafeltennis, tafelvoetbal en een geïmproviseerd zwembad.
Na dit weekend worden de vermoeide kinderen zondag rond 14:00 weer
opgehaald door de ouder(s).
We gaan er een top-weekend van maken
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Geluidsinstallatie
Je hebt het waarschijnlijk al gezien of gehoord, maar we hebben een nieuwe
geluidsinstallatie voor de turn- en danslessen. De nieuwe installatie geeft een
geweldig geluid en is overal in de zaal goed te horen.
De installatie is gekocht van het geld dat jullie verdiend hebben met de Grote
Clubactie.

Nieuw: Special Gym voor kids
Bewegen is fun, voor iedereen!
Daarom start ALDO met een leuke gymles speciaal voor kinderen van 3 t/m 6
jaar met een licht verstandelijke of licht lichamelijke beperking en voor
langdurig zieke kinderen.
Kent u een kindje dat misschien wel mee zou willen doen? Zegt het voort!
Ouders mogen zich nu aanmelden voor gratis proeflessen.
Locatie: de grote gymzaal in Kulturhus de Nieuwhof, Rivierweg 1 in
Westervoort.
De eerste les
De tweede les
De derde les
De vierde les

zaterdag 04 juni
zaterdag 11 juni
zaterdag 18 juni
zaterdag 25 juni

van 12.30 tot 13.30 uur
van 12.30 tot 13.30 uur
van 12.30 tot 13.30 uur
van 12.30 tot 13.30 uur

Als er voldoende aanmeldingen zijn, starten we na de zomervakantie met lessen
op elke zaterdag van 12.30 tot 13.30 uur. Vol = vol!
Je kunt je inschrijven bij Hermien Bergervoet:
mobiel: 06 190 64 309
e-mail: hermien_bergervoet@hotmail.com.
Schrijf je nu in voor een gratis proefles!

VAKANTIES

SPECIAL GYM

VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING VAN 3-6 JAAR
Zomervakantie
25-07-2016 t/m
03-09-2016
Op 5 september
beginnen we weer
met de activiteiten

Info: www.aldo-westervoort.nl

Jureren Turnen Dames
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld had ALDO het afgelopen seizoen helaas
geen eigen juryleden voor het jureren van wedstrijden in de 5de en 6de divisie.
We waren dan ook zeer verheugd dat Rebecca Beltman, die jaren zelf bij ALDO
geturnd heeft, bereid was gevonden om de juryopleiding te gaan volgen.
Rebecca is afgelopen januari gestart met de opleiding in Apeldoorn en heeft
enkele weken geleden haar jurybrevet gehaald.
Rebecca van harte gefeliciteerd!

Wedstrijdsecreatriaat
ALDO zoekt een nieuw bestuurslid voor het wedstrijdsecretariaat. Als
wedstrijdsecretaris meld je in het begin van het seizoen de deelnemers aan bij
de KNGU voor de wedstrijden. Dat kan makkelijk online vanuit huis. Ook
communiceer je per mail of telefonisch met de juryleden van ALDO en de KNGU
over wanneer ALDO juryleden beschikbaar kan stellen. Je helpt het bestuur bij
het zoeken naar meer juryleden. Als bestuurslid wordt je aanwezigheid bij
bestuursoverleggen zeer gewaardeerd. Tot slot is er één of twee keer per jaar
een KNGU bijeenkomst in Doetinchem. De overleggen zijn doordeweeks en 's
avonds. ALDO heeft circa 10 bestuursoverleggen per jaar. Wie heeft er zin om
mee te werken met een klein groepje enthousiastelingen die ervoor zorgt dat de
vereniging blijft voortbestaan en dat jong en oud lekker kunnen dansen,
gymmen en turnen?
Heb je belangstelling voor het wedstrijdsecretariaat, maar wil je geen
bestuursfunctie vervullen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met het ALDO secretariaat.

Regiofinale 6de divisie geturnd door 4 meisjes
Zaterdag 28 mei hebben 4 ALDO meisjes meegedaan aan de finale 6de divisie in
Warnsveld. Er werd een vierkamp geturnd op de toestellen balk, vloer, sprong
en brug.
Turnsters Demi van der Veen en Mara Tacke turnden in de categorie Pupil 1 D3
een goede wedstrijd. Mara is 34ste geworden met 48,350 punten en Demi
15de met 51,625 punten.
In de categorie Jeugd 1 D3 hebben Myrthe ter Maat en Rose Lether een mooie
finale geturnd.
Rose is 11de geworden met 47,100 punten. Myrthe behaalde 48,100 punten en
werd daarmee 7de . Meis Vink had zich ook geplaatst voor de finale, maar kon
helaas niet mee doen in verband met een blessure.

Shanti Paintsil regiokampioene in de 5de divisie
Zaterdag 21 mei vond in Winterswijk de districtsfinale van de 5de divisie turnen
plaats.
Van ALDO hadden 8 meisjes zich hiervoor geplaatst.
Bij pupillen 2 deden Lotte van der Veen en Shanti Paintsil mee. Beide meisjes
hebben heel goed geturnd en Shanti Paintsil werd met 56.725 punten zelfs 1ste.
Zij is daardoor regiokampioene!
Lotte werd met ook een nette score van 52.625 punten 20ste.
Bij de senioren deden Kim Huisman, Silke Hendriks en Karlijn Prins mee.
Kim turnde nette oefeningen, maar greep met een vierde plaats helaas net
naast de medailles. Zij eindigde met 43.475 punten op de vierde plaats.
Silke turnde op 3 toestellen heel goed, maar viel helaas 2 x van de balk wat haar
2 punten kostte.
Zij eindigde met 42.00 punten op de 5de plaats.
Karlijn heeft dit jaar i.v.m. haar schooltijden bijna geen tijd gehad om te
trainen, toch wist zij zich te plaatsen voor deze finale. Zij eindigde met 38.825
punten op de 19de plaats.
Bij de junioren deed Ikrame Peelen mee. Ook zij turnde een nette wedstrijd en
werd met 31 deelnemers 10de. Zij had in totaal 43.625 punten.
Bij jeugd 2 deden Maudi Hageman en Emmaloes Hoogenkamp mee.
Maudi en Emmaloes turnden dit jaar voor het eerst keuzeoefenstof en deden
dus ook voor het eerst een vrije oefening op muziek. Ook zij hebben goede
oefeningen laten zien.
Maudi werd met 42.425 punten 8ste en Emmaloes met 40.900 punten 12de.

Heerlijk herkenbare verhalen voor echte turnfans!
Lees je graag, dan is dit je kans om leuke boekjes over turnen te lezen!
Eind mei verschijnen de eerste twee delen van de 6-delige turnserie over Sanne,
een meisje met een groot talent voor turnen geschreven door Paula van Manen.
De titels van de boekjes zijn:
Sanne turnt zich naar de top en Sanne gaat voor goud

Deze boeken zijn al eerder verschenen, maar worden nu opnieuw uitgebracht.

Lesoverzicht per 01 juni 2016
Groep
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Kleutergym 4-6 jaar
Jongens turnen 6-12+ jaar
Meisjesgym 6-8 jaar
Meisjes turnen 7-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Dames/heren gym
Dames FitGym

Dag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
maandag

Lestijd
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.30 - 14.30
18.00 - 19.00
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Leiding
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Inge de Wit
Veronique Geurds

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
Leonieke Kock
Inge de Wit
Jill Groeneveld

Street-dance 4-6 jaar
Street-dance 7-11 jaar
Tiener Jazz/Streetdance
Dames Jazz

woensdag
woensdag
donderdag
dinsdag

13.15 - 14.00
14.00 - 15,00
19.30 - 20.30
19.30 - 21.00
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Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Miriam Tutuarima

De contactgegevens van de technische leiding staan vermeld op www.aldo-westervoort.nl

