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Agenda/mededelingen
- 21 mei 2018: geen les in verband met 2de pinksterdag.
- 3 juni 2018: ALDO uitvoering
- De naam van de Tiener Jazz/Streetdance groep is gewijzigd in Streetdance 16+

ALDO Uitvoering: 3 juni 2018
Op zondag 3 juni verzorgen de leden van ALDO een mooie uitvoering om te laten
zien wat zij geleerd hebben. Dit zal plaatsvinden in de grote zaal van Kulturhus De
Nieuwhof. Het thema van deze leuke middag is Foute Top 40.

Twee voorstellingen
U zult door de leden van ALDO verrast worden met demonstraties vanuit alle
verschillende facetten van een prachtig bewegende vereniging. Het programma zal
bestaan uit twee voorstellingen:
Van 12.00 tot 14.00 uur kunt u kijken naar: Ouder-peuter gym, Dames Jazz, Meisjes
turnen 8- 16 jr + Voorselectie, Streetdance 5+, Selectie Acro en Streetdance 9+.
Van 15.00 tot 17.00 uur kunt u kijken naar: Gym Uniek, Dames/heren gym,
Streetdance 5+, Kleuter gym en Meisjes turnen 6-8 jr, Freerunning, Streetdance 9+,
Selectie Turnen en Streetdance 16+.

Toegangskaartjes
Aan de deur kosten de kaartjes voor kinderen t/m 12 jaar € 2,50 en voor
kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen € 5,–. Om zeker te zijn van een plekje
kunt u het beste kaartjes kopen in de voorverkoop, want het aantal kaartjes is
beperkt.
Voorverkoop
Maandag 14 mei begint de voorverkoop. Kaartjes kosten dan slechts € 2,- voor
kinderen t/m 12 jaar en € 4,- voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen. U
kunt tijdens de lessen bij de technische leiding alleen met contant geld kaartjes
kopen. Als u vragen heeft, kunt u met ALDO contact opnemen via aldo@aldowestervoort.nl.

Sponsorloop

VAKANTIES
Voorjaarsvakantie:
2de Pinksterdag:
21 mei 2018
Zomervakantie:
9 jul 2018 t/m
18 aug 2018

Op 24 maart werd weer de tweejaarlijkse ALDO-sponsorloop gehouden in
de sporthal van De Nieuwhof.
’s Morgens werden door de groepen van de ouder-peutergym en Gym Uniek
met groot enthousiasme een vastgesteld parcours afleggen en werd er een
mooi bedrag bij elkaar gelopen. De middag was bestemd voor de andere
groepen, helaas viel de belangstelling daar behoorlijk tegen.
Vooral dank zij de inspanningen van de peuters met hun ouders werd er een
heel mooi bedrag van € 941,85 bij elkaar gelopen.
Het geld is samen met een reserve van de vereniging gebruikt om
onderstaande dikke valmat aan te schaffen. Rekening houdend met een
goede opbrengst van de sponsorloop was de mat enkele weken eerder al
aangeschaft vanwege een kortingsactie bij de leverancier.
Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage!

Sjors Sportief
Dit voorjaar heeft ALDO meegedaan met het initiatief van de gemeente
Westervoort, Sjors Sportief, om kinderen meer aan het sporten te krijgen.
Verschillende activiteiten van ALDO, zoals
- Gym Uniek (4-8 jaar)
- Turnen (4-6, 7-8 en 9-12 jaar)
- Freerunning (6-9 en 10-12 jaar)
- Streetdance (5-9 en 10-12 jaar)
waren opgenomen in een mooi boekje dat op alle basisscholen in Westervoort
uitgedeeld was.
De actie is een groot succes geweest bij ALDO.
In totaal heeft ALDO 86 aanmeldingen gehad
waarbij veel kinderen zich inschreven voor 2
activiteiten . Van deze aanmeldingen zijn
vervolgens 9 kinderen lid geworden.

Laatste voorronde ALDO meisjes in de 5de divisie
Zaterdag 14 april werd in de Sazahal in Doetinchem de derde voorwedstrijd voor
de turnsters in de 5e divisie gehouden. De zaal was goed gevuld met ouders,
opa’s, oma’s, broertjes en/of zusjes. Van Aldo waren in de eerste en derde
wedstrijdronde turnsters vertegenwoordigd.
In wedstrijd 1 turnden Mara Tacke, Didi Bongers en Demi van der Veen in jeugd 1
D2. Het was een spannende wedstrijd omdat er veel nieuwe onderdelen werden
geturnd, zoals een salto van de brug, een arabier flikflak op de vloer en overslag
½ draai op sprong. Mara werd 34ste met 43,700 punten. Zij was tweede op
sprong van alle meisjes. Demi is 32ste geworden met 46,250 punten, ondanks
haar zere enkel heeft zij de hele wedstrijd geturnd. Didi behaalde een 29ste
plaats met 47,050 punten.
In de derde wedstrijdronde heeft Gilana Spronk laten zien wat ze in huis heeft in
de categorie pupil 2, D2. Zij heeft een goede wedstrijd geturnd en is 12de
geworden met 47,550 punten.

Finale plaatsen voor 3 meisjes in de 6de divisie
Zaterdag 21 april vonden in Doetinchem de derde voorrondes plaats van de 6de
divisie turnen.
Van ALDO deden hier 6 meisjes aan mee.
Bij instap deden Mila van Erve en Nika Dekker mee. Beide meisjes hebben
netjes geturnd. Mila eindigde met 52.450 punten op plaats 7, waarbij ze op
sprong zelfs eerste was en op brug derde.
Nika werd met 51.475 punten 11de , en zij werd op brug eerste. Helaas halen ze
hiermee net de finale niet, maar staan ze wel eerste en tweede reserve.
Bij pupillen 1 werd Iris Visser 6de met 50.500 punten en is door naar de finale!
Bij pupillen 2 deden Marit Bohmer en Anna van Reenen mee. Marit werd op
sprong derde en haalde met 49.950 punten de 11de plaats. Ook Marit is door
naar de finale.
Anne van Reenen werd met 47.350 punten 18de . Zij haalde hiermee net niet de
finale, maar staat wel eerste reserve.
Bij de jeugd deed Nessa Dekker mee. Nessa eindigde met 470350 punten op de
18de plaats en is ook door naar de finale.
Een knappe prestatie van de meisjes, bijna allemaal turnden dit jaar hun eerste
wedstrijden.

De drie finalisten!

Wedstrijden seizoen 2017-2018
De verschillende plaatsingswedstrijden zitten er weer op. ALDO heeft zich met
verschillende turnsters geplaatst voor de finale wedstrijd in de 6de divisie op 2
juni in Doetinchem.
Datum:
02-06-2018

wedstrijd:
Finale 6de divisie

Plaats:
Doetinchem

Lesoverzicht per 14 mei 2018
Groep
Gym Uniek

november 2015

ALDO
Secretariaat
Klapstraat 46
6931 CK Westervoort
TELEFOON:
(026) 311 1131
E-MAIL:
aldo@aldo-westervoort.nl
Website
www.aldo-westervoort.nl

Dag
zaterdag

Lestijd
12.30-13.30

Leiding
Hermien Bergervoet

Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Kleutergym 4-6 jaar
Meisjesgym 6-8 jaar
Meisjes turnen 8-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Dames/heren gym
Dames FitGym

zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
maandag

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

Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Anneke Groen
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Anneloes Olieman

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
Leonieke Kock

Freerunning 6-9 jaar
Freerunning 10-12+ jaar

dinsdag
dinsdag

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30

Jill Groeneveld
Jill Groeneveld

Street-dance 5 jaar en ouder
Street-dance 9 jaar en ouder
Streetdance 16+
Dames Jazz

donderdag
donderdag
donderdag
dinsdag

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.30 - 20.30
19.30 - 21.00

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

