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Agenda/mededelingen
-

1 oktober: start Grote Clubactie
24 t/m 29 oktober: herfstvakantie

ALDO presentatie op de braderie
Tijdens de Zomerfair op 2 september heeft ALDO zich weer aan het
Westervoortse publiek gepresenteerd met een kraam op de Dorpsstraat. Voor
de kinderen was de Tumblingbaan neergelegd waarop lekker gesprongen en
geturnd kon worden. Er werden
flyers en inschrijfformulieren uitgedeeld. We hopen dat zich nieuwe
leden aanmelden naar aanleiding
van de presentatie.

Grote Clubactie
Bestuursleden
 Peter Janssen
Voorzitter
 Leo Groen
Penningmeester en
ledenadministratie
 Paul de Wit
Secretaris
 Sabrine Groeneveld
Algemeen bestuurslid
 Liesbeth Horstmann
Algemeen bestuurslid
 Hans Mattijssen
Algemeen bestuurslid

De Grote Clubactie gaat zaterdag 1 oktober van start. Hiervoor worden in de week
van 24 tot 30 september verkoopboekjes uitgedeeld met begeleidende brief. De
uiterlijke inleverdatum van de boekjes is 14 november 2016. Eerder mag natuurlijk
ook. De trekking van de loten is op 8 december 2016.
Door de opbrengst van de Grote Clubactie hebben we de afgelopen jaren hele
mooie dingen kunnen aanschaffen. Voor dit jaar staat op het verlanglijstje de
aanschaf van een kruiptunnel en nieuwe matjes. Met de opbrengst van vorig jaar is
een geluidsinstallatie aangeschaft.
Laten we er met z’n allen een geslaagde actie van maken!

Special Gym voor kids
van start gegaan

VAKANTIES
Herfstvakantie:
24 okt 2016 t/m
29 okt 2016
Kerstvakantie:
26 dec 2016 t/m
7 jan 2017

Graag wil ik jullie iets vertellen over de Special Gym. Na vele maanden
vergaderen, promoten en sponsoren zoeken, zijn we met een pilot gestart op
de zaterdagen 4 - 11- 18 - 25 juni. Met dank aan Timo Riphagen ( Coördinator
Combinatiefuncties Sport JOGG Regisseur Westervoort ), Dhr. Breunissen
(Wethouder gemeente Westervoort ), Peter Janssen ( bestuursvoorzitter
ALDO), Marije Hendriks (wedstrijdsecretariaat, PR en sponsoring ALDO), en
sponsoren zijn we op zaterdag 10 september definitief gestart met 6 nieuwe
leden: 2 meisjes en 4 jongens. Voor sommige kinderen was het heel spannend
en moesten weer even wennen na 6 weken zomervakantie. Er zitten kinderen
in de groep die voor het eerst een gymzaal zien met gymtoestellen waar ze
spelenderwijs kunnen klimmen, klauteren, balanceren, springen, rollen en voor
het eerst "samen" bewegen, alle activiteiten worden aangeboden op het niveau
van het kind en in eigen tempo. De ouders zijn erbij en kunnen zo zien hoe
enthousiast de kinderen worden. Enkele ouders werden ontroerd door hun
eigen kind omdat ze zoveel plezier hadden in bewegen: Bv. een koprol maken,
zwaaien aan touwen. Ze zagen dat die bewegingen ook mogelijk zijn voor hun
kinderen. Daarvoor is Special Gym bedoeld: spelenderwijs met plezier zichzelf
leren ontdekken en grenzen verleggen.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
Hermien Bergervoet
mobiel: 06 190 64 309
E-mail: hermien_bergervoet@hotmail.com

Voorjaarsvakantie:
27 feb 2017 t/m
4 mrt 2017
2de Paasdag:
17 apr 2017

Afscheid van bestuurslid Marije Hendriks

Meivakantie:
24 apr 2017 t/m
29 apr 2017

Op zaterdag 10 september, heeft het bestuur en de technische leiding van
gymnastiekvereniging ALDO afscheid genomen van bestuurslid Marije Hendriks.
Binnen het bestuur had Marije als hoofdtaak het wedstrijdsecretariaat, PR en
sponsoring. Omdat Marije een aantal maanden geleden als zelfstandige
ondernemer is gestart, zijn deze werkzaamheden niet meer te combineren met
haar bestuursfunctie. Wij wensen Marije dan ook heel veel succes voor de
toekomst. Marije, namens bestuur, technische leiding en leden bedanken wij je
hartelijk voor je inzet.

Hemelvaartsdag:
25 mei 2017
2de Pinksterdag:
5 jun 2017
Zomervakantie:
17 jul 2017 t/m
26 aug 2017

Verslag ALDO-kamp 2016
Zaterdag 9 juli was het dan zover. ALDO Kamp 2016 ging van start. Met 29
kinderen en 4 vaste kampbegeleiders hebben wij een fantastisch kamp gehad.
Prachtig weer en een perfecte locatie op het recreatiepark Te Boomsgoed in
Braamt heeft er voor gezorgd dat het wederom dit jaar een groot succes was.
Nadat de ouders de kinderen zaterdag ochtend hebben afgezet, was de eerste
opdracht na de lunch, een slaapplek inrichten. Daarna volgden verschillende
activiteiten van bonte avond, spooktocht, kampvuur, zeskamp, optredens en
veel speelplezier. Gelukkig werden wij hierin beide dagen ondersteund door de
overige bestuursleden en technische leiding. Zondag na sport, spel, zwembad
plezier en lunch, zijn de kinderen uitgeput weer opgehaald door hun ouders. Wij
hebben met zijn allen genoten van dit kamp en hopen het over 2 jaar weer te
organiseren met net zoveel enthousiaste kinderen.

Bestuursleden en/of vrijwilligers gezocht
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?
ALDO heeft circa 10 bestuursoverleggen per jaar. De overleggen zijn
doordeweeks en 's avonds.
Heb je belangstelling, maar wil je geen bestuursfunctie vervullen, dan is dat
uiteraard ook mogelijk. We zijn namelijk ook op zoek naar vrijwilligers voor een
activiteitencommissie. Gezellig samen met andere activiteiten organiseren!
Wil je meer informatie, neem dan contact op met het ALDO secretariaat.

Wedstrijden seizoen 2016-2017
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden waarvoor de selectiemeisjes
dit jaar weer ingeschreven zullen worden.
Datum:
10-12-2016
04-02-2017
18-03-2017
(15-04-2017
14-01-2017
11-03-2017
01-04-2017
(13-05-2017
28-01-2017
18-02-2017
25-03-2017
(06-05-2017

wedstrijd:
1e PW 4e divisie rayons GO zat. & D1
2e PW 4e divisie rayons GO zat. & D1
3e PW 4e divisie rayons GO zat. & D1
Finale 4e divisie Gelderland Oost
1e PW 5e divisie rayons GO zat. & D2
2e PW 5e divisie rayons GO zat & D2
3e PW 5e divisie rayons GO zat & D2
Finale 5e divisie Gelderland Oost
1e wedstrijd 6e divisie + D3
2e wedstrijd 6e divisie + D3
3e wedstrijd 6e divisie + D3
Finale 6e divisie Gelderland Oost

Plaats:
Doetinchem
Winterswijk
Doetinchem
Doetinchem)
Winterswijk
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem)

Doetinchem
Winterswijk)
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Groep
Special Gym

Dag
zaterdag

Lestijd
12.30-13.30

Leiding
Hermien Bergervoet

Ouder-peuter gym 2-4 jaar
november
Ouder-peuter gym 2015
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

zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
maandag

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

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

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

