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Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Peter de Waard, 40 jaar en wonende in
Dieren.Als uitvoerder ben ik in binnen en buitenland
werkzaam in de grondverzet weg en waterbouw.
Ik ben de vader van Maura, 10 jaar en Twan 8 jaar.
Twan zijn hobby is motorcross waarin hij fanatiek bezig
is. Maura is dol op haar eigen pony en volgt met veel plezier de turnlessen bij
Aldo .
Mijn motivatie om sinds enige tijd als bestuurslid betrokken te zijn binnen Aldo
haal ik uit het enthousiasme van mijn kinderen.
Zonder inzet van vele vrijwilligers is het moeilijk in deze tijd het verenigingsleven
in stand te houden.
Ik ben dan ook van mening dat wij als ouder/verzorgers een stukje
verantwoording tegenover onze kinderen hebben zich in hun sport, hobby of
ontspanning te kunnen ontwikkelen.
Ik hoop dan ook dat ik bij Aldo hier een steentje toe bij kan dragen .
Met vriendelijke sportgroeten,
Peter de Waard.
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Peter de Waard

PR en Sponsoring

•

Hans Mattijssen

Secretaris

Sinds september van dit jaar heb ik het wedstrijdsecretariaat
overgenomen van Liesbeth Horstmann.
Mijn naam is Jetta Middelveld en woon in Westervoort.
Naast mijn baan als medewerker Sportbureau bij ROCA12
in Velp jureer ik wedstrijden voor Aldo en heb ik het
wedstrijdsecretariaat op mij genomen.
De dames/meisjes en heren/jongens zijn net allemaal
ingeschreven voor de wedstrijden en zit er voor mij qua
wedstrijdzaken het grootste deel erop.
Bij deze wil ik nog wel even aandacht vestigen op het jureren.
De vereniging kan altijd juryleden gebruiken. Momenteel hebben we 3 juryleden bij
Aldo en iedereen vanaf 16 jaar is welkom!
Heb je vragen over het volgen van jurycursussen of wat het jureren inhoudt, geef
het bij de trainers aan zodat ik jullie vragen kan beantwoorden

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

Er wordt op
deze dagen GEEN
les gegeven

Pagina 2 van 6

Hallo beste lezers,
Mijn naam is Hans Mattijssen. Sinds mei 2013 ben ik bestuurslid van Aldo.
Binnen het bestuur heb ik het secretariaat op me genomen.
Ik ben getrouwd en heb twee dochters van 5 en 11 jaar.
De oudste, Mariana, turnt bij de meisjes recreanten op de
maandag bij Klaas.
In het dagelijks leven ben ik docent aan een
middelbare school voor speciaal onderwijs in Borculo.
Daar geef ik les in de vakken Aardrijkskunde en
Economie VMBO en Havo.

Nieuwe website
Sinds eind september heeft Aldo een gloednieuwe website.
Op de site is op een makkelijke manier informatie te vinden over de groepen van Aldo.
Daarnaast staan onder het kopje “Mededelingen” de activiteiten van Aldo.
Regelmatig zal deze bijgewerkt en aangevuld worden.
Zeker de moeite waard om dat te bekijken!!
Ook staan alle wedstrijden op de site.
Uiteraard worden in een later stadium de uitslagen vermeld.
De nieuwe site is te vinden onder: www.aldo-westervoort.nl
Wij zijn sinds kort ook te vinden op facebook.
facebook-pagina om altijd op de hoogte te zijn van de
laatste nieuwtjes!

onze

Selectie
We zijn met de selectie weer vol goede moed begonnen.
Een hele klus, want alle oefenstof is veranderd. Elke pas en elke beweging is bij
de voorgeschreven oefenstof vastgelegd. Er gaat dus veel tijd zitten in het
uitpluizen en aanleren van de oefenstof.
We zullen het nu zonder Leonieke moeten doen helaas. Maar gelukkig hebben
we Milou van Pajodos Pannerden bereid gevonden om op donderdag les te
komen geven.
En op maandag hebben we Vicky, maar die blijft maar tot 11 november. Gelukkig
kunnen we ook altijd rekenen op Sabrine, de moeder van Jill. Zij is al jaren een
trouwe hulp.
De eerste wedstrijden zullen heel spannend zijn. Dan komen de foutjes boven
tafel, maar goed, daar zitten alle verenigingen mee.
Maar, gelukkig hebben we er allemaal weer veel plezier in.
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Hulp bij de selectie
Mijn naam is Vicky Verheul ik ben 21 jaar en woon in Arnhem. De afgelopen
weken heb ik ingevallen voor Leonieke bij de meisjes selectie op de
maandag. Ik zal nog blijven lesgeven tot 11 november en daarna vertrekken
richting Engeland voor mijn stage. Via deze weg wil ik even zeggen dat ik het
ontzettend leuk vond om deze meiden les te geven! Heel veel succes met
de wedstrijden die eraan komen! Jullie zijn toppers!

Pietengym
Voor wie ?
Kleuters en meisjes van 6-8 jaar
Wanneer ?
Woensdag 27 november (tijdens de reguliere lessen)
Wie heeft even tijd om te helpen ?
Graag opgeven bij de leiding!

Sinterklaas op bezoek !!
Op 4 december komt de Sint bij ons in “de Nieuwhof “.
Dit feest is voor de leden van 4-10 jaar.
Jullie krijgen nog een briefje van de leiding.
Het wordt weer een super SPAANS feestje.
Wij beginnen deze middag om 14.00 uur.
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Per 01/01/2014 wordt de contributie, zoals ieder jaar, met 4%
verhoogd.
In januari zal tevens de bondscontributie geïnd worden.

