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   Juni 2017 

 

 

Hierbij onze eerste nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van diverse 

nieuwtjes / veranderingen binnen onze vereniging. 

 

Het is de bedoeling om deze nieuwsbrief twee keer per jaar uit te brengen. 

 

• Recreatiegym Woensdagmiddag groep 1/ 2 en groep 3/4  
 

Nadège van Meeteren en Daniëlle Harland gaan helaas stoppen met les geven op de woensdagmiddag. 

Nadège heeft dit maar liefst 14 jaar met veel plezier gedaan!  Daniëlle alles bij elkaar ook alweer 6 

jaar. 

Wij willen beide dames heel erg bedanken voor hun inzet en enthousiasme al die jaren! Wij zullen hen 

gaan missen! Daniëlle blijft nog wel actief als bestuurslid van SVZ. 

De laatste les ( woensdag 28 juni ) is het afscheid van de dames. Dit zal met een speciale les voor de 

kinderen zijn, met een hapje en een drankje. 

 

Wij zijn heel blij te kunnen melden dat wij nieuwe enthousiaste leiding hebben gevonden die deze 

groepen over gaan nemen.  

 

Kelsey Elbertse gaat groep 1 en 2 na de zomervakantie les geven op de woensdagmiddag van 13:30 

tot 14:30 uur. Wij zijn hier heel blij mee! Hieronder vertelt zij wat over zichzelf. 

 

Hoi!  

Mijn naam is Kelsey Elbertse, bijna 28 jaar:)!  

Vanaf volgend seizoen ga ik de kleuters (groep 1/2) les geven bij SVZ Zijderveld!  

Ik geef nu ook de kleuters van DOS Vianen les, en ga dit erbij doen!  

Zelf kijk ik er heel erg naar uit en heb er heel veel zin in! We gaan klimmen, klauteren, rennen, 

springen en lekker gek doen�!!  

Liefs, Kelsey  

 

Helga van Dijk en haar dochter Mendy gaan na de zomervakantie starten met groep 3 en 4 op 

woensdagavond van 18:30 tot 19:30 uur (let op: tijdstip verandert!) en hebben daar heel veel zin 

in. 

Zij willen zich graag voorstellen: 

 

Mijn naam is Helga van Dijk. 

ik ben 44 jaar oud. 

Gehuwd met Jan, samen hebben wij 2 kinderen. 

Een zoon Renzo en een dochter Mendy. 

Wij zijn woonachtig in Zijderveld. 

Mijn hobby's zijn: lekker een boek lezen en sporten. 

Op donderdag ben ik actief met Zumba en Volleybal. 

Daarom vind ik het een leuke uitdaging om vanaf volgend seizoen gymjuf te zijn van groep 3/4 

 

Groetjes Helga 

 

 

 

 



Mijn naam is Mendy van Dijk 

Ik ben 14 jaar oud. 

Ik woon in Zijderveld. 

Mijn hobby's zijn: Turnen en afspreken met vriendinnen. 

Op donderdagmiddag ben ik actief als gymjuf bij selectie klein, 

daarna train ik zelf ook nog. 

ik turn al 10 jaar, en dat doe ik nog steeds met plezier. 

In de maand April heb ik mijn diploma als assistent trainer gehaald. 

Ik vind het leuk om mijn diploma in het volgende seizoen waar te gaan maken. 

 

groetjes mendy 

 

• Jongensgym Vrijdagavond groep 3 - 8 
 

Mariska het Lam heeft aangegeven te gaan stoppen met de jongensgym op vrijdagavond. Wij willen 

haar bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren! Richard Kool (geeft deze groep al les) en Renzo van 

Dijk gaan dit samen na de zomervakantie overnemen. 

( Mariska blijft lesgeven aan de meisjesgroepen 5 tot 8 op de dinsdagavond). 

In eerste instantie blijft de jongensgroep één groep. Mocht na verloop van tijd blijken dat deze groep te 

groot is, dan worden de groepen opgesplitst. Wij wensen Richard en Renzo veel succes en plezier toe! 

 

• Damesgym 
 

Wilma van Loon heeft aangegeven weer les te willen geven aan de dames van de dinsdagavond. 

Wilma is een bekende, want zij heeft jarenlang les gegeven bij SVZ. Wij zijn blij dat Wilma ons team 

weer komt versterken en wensen haar veel plezier en succes met de dames! 

 

• Uitschrijven kinderen groep 8  

 
Kinderen die nu in groep 8 zitten en na de vakantie niet meer komen gymmen, kunnen worden 

uitgeschreven via het uitschrijfformulier op de website. Dit gebeurt niet automatisch. 

 

• Wist u dat: 
 

-  SVZ dit jaar al 40 jaar bestaat! ( 1977 – 2017 ) 

-  Wij dit gaan vieren….. 

-met alle jeugdleden vanaf groep 3 met een kamp op 30 juni met extra leuke     

 activiteiten 

-dit kamp wordt afgesloten met een ontbijt op zaterdagmorgen 1 juli van 8.30- 10.00  

 uur waar ook hun ouders, broertjes en zusjes bij aan mogen schuiven 

-met alle 16+ leden met een gezellige BBQ op zaterdag 1 juli 

-  SVZ heel veel leden heeft en daar heel trots op is! 

- SVZ een eigen Facebook pagina heeft 

- Heel veel informatie over SVZ op onze website www.svzijderveld.nl staat 

- Er in de maanden juli en augustus geen les gegeven wordt, de eerste les is op vrijdag 1 

september 

- De opbrengst van de Rabo Clubkascampagne € 266,60 was, iedereen bedankt voor het 

stemmen! 

- De opbrengst van de stroopwafelactie € 840,78 was, alle kinderen hartelijk bedankt! 

- Julliet de Wildt, Mendy van Dijk en Mariska hett Lam afgelopen jaar hun  

diploma KSS2 van de KNGU hebben behaald. Na weken van studie/praktijk/theorie was 

zaterdag 1 april het examen in Zijderveld met nog een groep cursisten. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 



 

 

 

 

Hierbij een actueel overzicht van de activiteiten bij SVZ per week ( start september 2017 ): 
 

Dinsdag  Recreatiegym groep 5-6 18:00 tot 19:00 uur Mariska het L + Lynn 

   Recreatiegym groep 7-8 19:00 tot 20:00 uur Mariska het L + Lynn 

   Damesgym   20:00 tot 21:00 uur Ilona, Wilma, Nadine 

          + Mariska H. 

Woensdag  Kleutergym groep 1-2  13:30 tot 14:30 uur Kelsey 

   Recreatiegym groep 3-4 18:30 tot 19:30 uur Helga + Mendy 

   Heren Volleybal   20:30 tot 22:00 uur Emad 

Donderdag  Selectie klein + B- Selectie  16:45 tot 18:15 uur Mariska H. + Daniëlle  

          Hekman  

   Selectie groot   18:15 tot 19:45 uur Mariska H. + Daniëlle

          Hekman 

Zumba  / BBB   20:00 tot 20:45 uur Mariska H. 

   Dames Volleybal  20:45 tot 21:30 uur Mariska H. 

Vrijdag   Jongens Gym   19:00 tot 20:00 uur Richard + Renzo 

Zaterdag  Selectie  klein en groot  09:00 tot 10:30 uur Angela,Lynn+Hannah 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en hopen jullie in september weer te zien! 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Bestuur SVZ  


