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Van het bestuurVan het bestuur
Inmiddels is het nieuwe jaar alweer volop gestart en 
maken we bijna plaats voor de voorjaarsvakantie. En in die 
eerste weken van het nieuwe jaar is er niet stil gezeten. 

Veel leden hebben hard gewerkt voor de mini ¾ kamp en 
daar fantastische resultaten behaald. Knap gedaan! Het is 
altijd fijn om voor iedereen een leuke uitdaging te creëren 
en te blijven leren, op ieder niveau. Ook trainers vinden 
het belangrijk van elkaar te blijven leren en inspiratie te 
halen ván en met elkaar. Daarom hebben we sinds dit jaar 
een clubkadercoach, Jolanda. Meer informatie over haar 
inzet lezen jullie in dit clubblad. 

Naast het feit dat bestuur en trainers natuurlijk dól zijn 
op de turnsport, vinden we het ook heel belangrijk dat 
iedereen dat vooral met plezier kan doen in een veilig 
sportklimaat. Dat plezier is er dan niet alleen in de les, 
maar ook door het bieden van extra activiteiten, zoals het 
bezoek in Sommelsdijk, het Sinterklaasfeest, Paasfeest of 
bijvoorbeeld Herfstkamp. En dat is echt uniek voor een 
turnvereniging. Al die activiteiten kunnen aangeboden 
worden dankzij enthousiaste trainers, maar vooral door 
de geweldige groep vrijwilligers die dit mogelijk maken. 
Zonder jullie hulp zouden we dit niet kunnen doen. Dank 
jullie wel! 
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Sport Vereent kamp 2020
Beste sportvrienden,

We gaan in Amerongen van 11 t/m 13 september weer 
een TOP kamp met elkaar maken. Dit jaar staat het 
kamp van Sport Vereent in het teken van de Olympische 
spelen. Met verschillende landenteams gaan we leuke 
spelen doen en natuurlijk kan een officiële opening niet 
ontbreken.  

In mei zal op de site van Sport Vereent het 
inschrijfformulier worden geplaatst, hou dus deze site 
goed in de gaten. Er kunnen maximaal 85 kinderen mee 
in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar.

Tot dan!
Groetjes Frank en Corrie

AgendaAgenda
Woensdag 8 april: Paasactiviteit (middag)
Donderdag 23 april: Algemene Leden Vergadering  
(vanaf 20 uur)

De exacte tijden worden nog per brief bekend gemaakt.
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Op de eerste avond van het Herfstkamp 
kreeg ik een appje van de dan 
wachtlopende Jolanda met een vraagje 
over het bestaan van een Sport Vereent 
clublied. Zij kon dit  gemakkelijk doen 
want een meegestuurde foto liet een wel 
heel rustige gang zien. En dat al om 23.00 
uur! Maar er was wel heel veel lawaai 
achter de deuren, meldde Jolanda mij. En 
zo hoort het ook natuurlijk tijdens zo’n 
eerste kampnacht.

Eerder op de avond had Liza haar verteld 
dat een docente bij haar op school het 
clublied zelfs kon zingen omdat ze dat 
vroeger als lid veel had gedaan. Nou, dan 

moest die docente dan wel een heel erg 
over de pensioengerechtigde leeftijd zijn. 
Zelf ben ik dat ook ruimschoots en ik loop 
al vanaf de kleuterjaren mee bij SV, maar 
ik kon me niet herinneren ooit zelf het 
clublied te hebben gezongen. Wel wist en 
weet ik wel degelijk van het bestaan van 
ons clublied. Woorden en muziek van mijn 
oude “bovenmeester” van Reenen , piano-
arrangement van de heer Koetsier, heb ik 
meermalen horen spelen door onze vaste 
pianist Niek van de Giessen. Maar hoe 
kon ik dit alles laten zien aan de jongere 
garde?

Omdat Hans en ik de volgende dag ons 
jaarlijks bezoek aan het Herfstkamp 
zouden brengen, was het zaak snel op 
zoek te gaan naar bewijzen. Gelukkig 
waren die snel gevonden, want ik heb 
alles altijd trouw bewaard. In 2008 was er 

een hele pagina aan gewijd in ons fraaie 
jubileumnummer dus was er een kopie 
van de aangeleverde tekst aanwezig. 
Wat grappig, de eerste 2 zinnen kan ik 
nog zingen, maar daarna stopt het een 
beetje bij gebrek aan echte notenkennis. 
Maar toch meegenomen naar Amerongen 
en daar had het bekijks. Nee, dit kende 
inderdaad niemand en wat een oubollige 
tekst! Ja, wat wil je? Gemaakt in 1933 – 86 
jaar geleden. 

‘Zaak opgelost’ zou je denken, maar dan 
bleef nog wel de vraag hoe de docente van 
Liza kon denken dat zij het Sport Vereent 
clublied had gezongen? Ook daar zijn 
we uitgekomen! Dit bleek niet clublied 
te zijn, maar het lied dat altijd uit volle 
borst tijdens de Avondvierdaagse  werd 
gezongen:

“We hebben een  S, we hebben een V,  
we hebben Sport Vereent

En Sport Vereent is zo jong als je ziet
En we kennen de zorgen nog niet

En daarom zingen we vrolijk en blij
En Sport Vereent en Sport Vereent  

en dat zijn wij
En wij marcheren en lopen leren, dat is de 

wandelsport die nooit vergeten wordt
Hiep, hiep hiep hiep hoera, leve Sport 

Vereent jaja
Dat zij nog lang bestaan, voor ons plezier

Enz, enz.

Ook wat oubollig en zeker krom, deze 
tekst, maar het werd in ieder geval ook nu 
uit volle borst meegezongen. Niet door de 
kinderen maar door de kampleiding. Dat 
dan weer wel.

Ria.

Clublied Sport VereentClublied Sport Vereent

Het was rustig op de gang, maar achter de 
deuren was er wel veel lawaai ;-)
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Wat een geweldige dag beleefden zo’n 60 meiden en jongens en 9 
begeleiders in het (voor ons) verre Sommelsdijk in de herfstvakantie. 
Met 2 bussen vertrokken ze uit Zuilen en Leidsche Rijn om half tien, 
bepakt met turn- en zwemkleding en natuurlijke de nodige proviand. 
Als Sport Vereent op reis gaat met de bus, is er altijd wel “een 
dingetje”. Zo ook deze keer. Halverwege de reis kondigde de chauffeur 
van de Leidsche Rijn-bus aan dat hij het einde van zijn toegestane 
rijtijd naderde en dat hij een half uur moest stoppen. Paniek natuurlijk 
want dan kwamen we nooit op tijd aan! Koortsachtig telefonisch 
overleg tussen Ruben en Laura (in de andere bus) en diplomatiek 
overleg tussen Ruben en de chauffeur in de Leidsche Rijn-bus volgde 
en gelukkig bleek de chauffeur bereid om zijn baas te bellen (op een 
parkeerplaats hoor) en die beloofde bij het volgende tankstation een 
vervangende chauffeur te sturen. Gelukkig, de start van de dag met 
het zwemfeest was gered. Onder grote hilariteit reed ondertussen de 
bus van Laura natuurlijk luid toeterend langs.

Aangekomen in Sommelsdijk volgde een korte uitleg van de 
organisator aan Laura, gingen de deelnemers zich snel omkleden en 
hopsa, het feest kon beginnen! Zwemmen – patatjes eten – springen 
op heel veel toestellen – bowlen – boogschieten – klimmen en alles 
fantastisch strak georganiseerd. Om 18.00 uur waren deelnemers en 
leiding bekaf maar heel voldaan. Even een broodje eten en wachten 
op de bus die ons weer terug naar Utrecht zou brengen.

De terugreis verliep snel en zonder files; de éne  bus wat rumoeriger 
dan de andere en zo rond een uur 
of 8 konden we de kinderen weer 
aan de ouders “teruggeven”.

Laura , als initiatiefneemster, en 
alle andere begeleiders: heel erg 
bedankt voor jullie inzet.

Volgend jaar weer en dan met 3 
bussen?

“Vliegende keep”

Springen in SommelsdijkSpringen in Sommelsdijk
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Sinterklaas Sinterklaas 
in de in de 
verkeerde verkeerde 
zaal?zaal?
Dat was me wat tijdens het Sinterklaasfeest van 
Sport Vereent…. 100 kinderen in de gymzaal Voorn 
vol spanning wachtend op de komst van Sint en Piet. 
Ondertussen met hun zelfgemaakte pakjes enthousiast 
en zenuwachtig bezig op het circuit of wachtend bij de 
schminktafel.

Eindelijk, ja hoor, daar verschenen de Pieten op het 
balkon. Maar waar bleef de Sint? Verwarring! Toen 
de Pieten beneden waren met hun grote geluid box en 
de muziek van een dansje kwamen zij met de reden: 
onderweg waren Sint en  Piet elkaar kwijt geraakt. Sint 
dacht dat hij naar een dansschool moest en de Pieten 
wisten zeker dat zij bij de gymclub moesten zijn. Oei, 
dan maar beginnen zonder de Sint. Snel de kinderen het 
dansje geleerd, daarna kon iedereen zijn kunsten op het 
circuit laten zien. Zelf bleken de Pieten ook wel lenig. 
De tijd vloog voorbij en opeens was het bijna 6 uur en 
moesten de Pieten er vandoor. 

Ze lieten gelukkig voor iedereen een presentje en wat 
snoep achter.

Hoe het verder tussen Sinterklaas en de Pieten is 
afgelopen zijn we niet te weten gekomen helaas.

Jeugdcommissie
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Wat kwamen de meisjes en jongens van Sport Vereent goed voor de dag, daar op de 
wedstrijdvloer van Sporthal de Willisstee in Wilnis op 25 januari 2020. Maar liefst 13 
meisjesploegen en 1 jongensploeg turnden daar op sprong, brug, balk/rek en vloer om 
een ereplaatsje op het podium en om een finaleplaats van de regio finale op 28 maart. 
In ploegverband ditmaal en dat is voor sommigen wel even wennen. Meestal turnen zij 
individueel, maar heel leuk om elkaar op te peppen om een goed resultaat te behalen.

En dat laatste is meer dan gelukt! En dat niet alleen door het winnen van veel prijzen 
- daarover hieronder meer - maar zeker ook door de manier waarop alle ploegen zich 
presenteerden. Strakke oefeningen die niet voorgezegd hoefden te worden, mooie 
kleding, discipline en toch veel plezier. Kortom: het was genieten.

Ik voelde me glimmen achter de jurytafel en na afloop ontving ik van andere 
oudgedienden veel complimentjes hierover. Die heb ik snel doorgegeven aan de trainers 
en assistenten die week in week uit met veel plezier onze meisjes en jongens veel 
turnplezier laten beleven.
Maar de meeste eer gaat natuurlijk naar de deelnemers zelf. Super gedaan allemaal. 
En ook als je (nog) geen prijs of finaleplaats hebt gewonnen, je kunt heel trots zijn op 
jezelf. Heel Sport Vereent is dat in ieder geval op jullie
!
Ook nog een bedankje voor de juryleden Annalies van Zoeren en Maaike Melsen en 
onderdeelherkenners Nisha, Pam en Ria. Zonder jullie hadden we niet mee mogen doen 
aan deze wedstrijd.   

Ria Cloo.

Succes tijdens de mini 3-4 kampSucces tijdens de mini 3-4 kamp
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Zaterdagochtend, 25 januari, en een drukke en spannende dag voor de boeg. 
Eerst de opendag van een mogelijke middelbare school bezoeken ….en dan op naar 
Wilnis.  

Strak in het pakje, haren gelakt en met een gezonde spanning stonden de meiden, na 
een half uurtje wachten, klaar hun talenten te laten zien. Fabienne, Floor, Anouk, Fiore, 
Roos en Indy betraden het strijdveld en gaven alles wat ze in huis hadden in de mini ¾ 
kamp. 

Trots, en aangenaam verrast heb ik (en ik denk al de ouders die er waren) zitten 
genieten van het spektakel. …. Want in een groep turnen is toch weer anders dan 
individueel: “klapje-draai, …de voorstel turnster meldt aan…,1e sprong, 6 meiden 
achter elkaar,  laatste turnster meldt af. Loopt terug en dan “klapje-draai, 1e meldt 
aan… spong 2…fantastisch om te zien. Vervolgens de brug, de balk en de lange mat. 
Stuk voor stuk in een aangenaam tempo. En wauw wat zijn ze gegroeid, zowel qua 
techniek als uitvoering.

Naast het optreden van de meiden was het tempo van de wedstijd en de (vooral 
goedkeurende) blikken van de jury, hetgeen deze middag  geslaagd maakte. Echt leuk 
om naar te kijken.

In een klein uurtje turnen was de strijd gestreden en was het wachten op de uitslag. (wij 
waren de laatste groep in de race). Na een snelle opruimactie van toestellen, de opbouw 
van een “podium”, het sorteren van medailles, mochten alle meiden opmarcheren 
voor de prijsuitreiking. Heeeel veel Sport Vereent, dat viel meteen op! Maar toch 
bleef het spannend…… En dan…. De eerste plaats Goud is voor…..pupillen 1-2 jeugd 
1,……. Sport Vereent 9!!! Een gil, een traan en heel veel blijdschap…… Niet verwacht, 
maar wel verdient. Dank je Bo en al je assistente om dit te neer te zetten. Op naar (de 
regiowedstrijden in) Scherpenzeel!

Suzan (moeder van Floor)

Verslag Verslag 
vanaf de tribune…vanaf de tribune…

Hey, ik ben Meike en ik heb op 25 januari voor het eerst in een paar jaar een team 
wedstrijd gehad. Ik vond het weer super leuk en wil daarom graag vertellen hoe de 
wedstrijd is gegaan. Dus als je mijn ervaring wilt lezen, lees dan snel verder! 

Mijn groepje en ik begonnen als eerste bij de brug. Met de teamwedstrijd moet je altijd 
een hele aanmeld cursus doen voordat je eindelijk een keer mag beginnen en aangezien 
dit ook het eerste toestel was ging het allemaal erg moeizaam haha. Ik was namelijk 
als eerste met een oefening doen op het toestel, maar ik deed niet de goede oefening 
waardoor twee mensen achter mij ook de verkeerde oefening deden. Tja zo te lezen 
moesten we inderdaad eventjes inkomen. 

Toen we de brug gehad hadden gingen we naar de balk. Dit ging al een stuk soepeler 
dan de brug. Ik bedoel zelfs het aanmelden ging in een keer goed. Ook wist ik de eerste 
oefening waardoor we geen punten aftrek kregen op ‘het niet weten van de oefening, 
mede mogelijk gemaakt door Meike’. 

Het een na laatste toestel was de sprong. Hier had ik wel zin in, want dit was het enige 
toestel waarbij ik iets (in hoeverre je het kan noemen) lastig vond. Dat was namelijk de 
salto. De salto zelf is heel makkelijk dus daar maakte ik mij geen zorgen om. Het enige 
waar ik mij wel zorgen over maakte was dat ik niet helemaal aan de andere kant van de 
wereld moest landen, maar ja dat is niet echt een ‘big deal’ toch?!

Het laatste onderdeel was de lange mat. Dit ging zoals verwacht ‘super easy’. Iedereen 
deed zijn best en dus ging alles zonder problemen. 

Toen kwam natuurlijk het spannendste moment ‘de prijsuitreiking’. Klein weetje: tijdens 
de team wedstrijd moesten we tegen drie andere groepen. Deze groepen waren allemaal 
Sport Vereent dus eigenlijk maakte het niet echt uit wie er nou naar de finale zou gaan, 
want het zou toch wel van Sport Vereent zijn’. Uiteindelijk zijn we met onze groep 2e 
geworden en mochten we door naar de finale. 

Dit was dan weer het leuke stukje mede mogelijk gemaakt door ‘Meike’. Bedankt voor 
het lezen en nog een fijne dag! 

Verslag Verslag 
vanaf de vloer…vanaf de vloer…
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Ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel 
denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het 
komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. We vinden het belangrijk dat álle leden 
niet alleen met veel plezier sporten, maar dat vooral ook in een veilige omgeving kunnen doen. Een veilig 
sportklimaat. Daarom hebben we sinds januari twee vertrouwenscontactpersonen: Karen en Corrie. Beide 
contactpersonen zijn daadwerkelijk een vertrouwd gezicht in onze vereniging. 

Waarom een Vertrouwenscontactpersoon? 
Als er sprake is van ongewenst gedrag, moeten onze leden áltijd een eerste aanspreekpunt hebben. 
De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. 
Daarnaast geven zij bestuur en trainers adviezen om preventieve maatregelen te nemen en hoe dit in 
de vereniging gerealiseerd kan worden. Kortom, zij wijzen de weg enn  denken mee over preventie. Zij 
fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. 

Scholing
Niet iedereen kan vertrouwenscontactpersoon worden. Hiervoor is gerichte scholing nodig. Beiden 
hebben deze scholing gevolgd via NOC*NSF Academie voor Sportkader. 
Gefeliciteerd namens ons allemaal! 

Voorkomen
Natuurlijk hopen wij dat de inzet van Corrie of Karen niet nodig is, maar we vinden het belangrijk dat u 
weet dat áls het nodig mocht zijn, zij bij onze vereniging actief zijn. 
Wij hebben in ieder geval alle vertrouwen in beide contactpersonen en zien uit naar hun adviezen om 
voor onze leden een veilig sportklimaat te optimaliseren.   

Bereikbaarheid 
In het volgende clubblad stellen Karen en Corrie zich uitgebreider voor en laten zij weten op welke manier 
zij bereikbaar zijn. Wil je vóór die tijd al contact? Stuur dan een berichtje naar Pam (secretariaat), zij 
brengt je dan in contact met beide vertrouwenscontactpersonen. 

Vertrouwenscontact-Vertrouwenscontact-
persoon (VCP)persoon (VCP)

ColofonColofon  
Sport Vereent is opgericht op  
9 januari 1933.
(Koninklijke goedkeuring 1965) en 
ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel Utrecht 
onder nummer 40478028.
Website adres: 
www.sportvereent.nl
Secretariaat:
secretariaat@sportvereent.nl 
(Pam van Woudenberg)
Ledenadministratie:
Zebraspoor 236,  
3605 GN Maarssen
Telefonisch via 06 - 38 24 09 94 
(bereikbaar op maandag t/m
vrijdag tussen 10.00 - 20.00 uur). 
Vragen kunnen gemaild worden 
naar: 
ledenadministratie@sportvereent.nl
Opzeggingen: 
Deze kunt u schriftelijk indienen 
bij de ledenadministratie.
Kijk voor meer informatie  
hierover op onze website. 
Redactie clubblad:
redactie@sportvereent.nl 
Jamie Lancee
Jaap van der Heijden
Lisette Oudhof

Even voorstellen… 

Nieuwe Nieuwe 
trainster trainster 
Julia Julia 

http://www.sportvereent.nl
secretariaat@sportvereent.nl
mailto:ledenadministratie@sportvereent.nl
http://www.sportvereent.nl
mailto:redactie@sportvereent.nl


Clubblad Gymnastiek Vereniging Sport Vereent Pagina 9Jaargang 87 februari 2020

Verveel je je tijdens de vakantie? 
Niet nodig! De redactie geeft je een 
paar leuke tips:

1. Bezoek een geitenboederij
Bij de geitenboederij in het Amsterdamse 
bos zijn de eerste lammetjes en geitjes 
alweer geboren en huppelen vrolijk rond. 
Bij deze geitenboederij mag je geitjes ook 
de fles geven. Daarnaast kan je ook lekker 
wandelen in het Amsterdamse Bos

2. Kasteel of Slot bezoeken
Een zaklampentocht door   kan op dinsdag 
26 februari en woensdag 27 februari 2019. 
Het is geen griezeloptocht, dus geschikt 
voor meerdere leeftijden. Bij de tocht 
voor kinderen van 4-7 jaar mag één ouder 
mee. De tocht voor 8-10 jarigen is zonder 
ouders. 
Vanaf 16 februari tot en met 3 maart, zijn 
er leuke speurtochten bij Kasteel de Haar.  

Er zijn 3 verschillende speurtochten te 
doen. Voor kinderen van 4 tot en met 7 
jaar bijvoorbeeld ZOO-k het dier van De 
Haar.
Bij het Muiderslot zijn er op zaterdag 23 
februari en zondag 24 februari creatieve 
workshops. Maak een mooie jonkvrouwen 
haarband of een ridderhelm. Tevens zijn er 
vanaf 16 februari tot en met 3 maart 2019 
gratis familierondleidingen.

3. Schaatsen
Ga lekker schaatsen met het hele 
gezin. Door het hele land door zijn er 
verschillende schaatsbanen geopend die 
zorgen voor veel plezier.

4. Een museum bezoeken
Veel musea bieden in de voorjaarsvakantie 
extra activiteiten voor kinderen aan. Je 
kan bijvoorbeeld naar het Beeld en Geluid 
museum, in het scheepvaartmuseum 

kunnen kleuters mee op avontuur 
met Rinus de Rat en Vanaf 8 jaar 
kunnen de kinderen luisteren naar een 
familieverhaal over heimwee en alle 
kinderen kunnen mee tekenen aan een 
kopie van de wereldkaart van Joan 
Blaeu. In het Speelklok museum is een 
familievoorstelling STOPKNOP en in het 
Tropenmuseum in Amsterdam is een 
tentoonstelling Ziezo Marokko te zien.

5. Dierentuinen
Duik in de wereld van poep in dierenpark 
Amersfoort. Er is van alles te doen in het 
poep-laboratorium en In Burgers Zoo kan 
je van 23 februari tot en met 9 maart 2019 
naar Burgers Light! In de delen Bush, 
Ocean en een gedeelte van het Park zijn 
tientallen lichtfiguren te bewonderen.

6. SS Rotterdam
Vanaf zaterdag 23 februari tot en met 

zondag 3 maart 2019 kunnen kinderen 
tussen 10 en 17 uur een speurtocht doen 
over het SS Rotterdam. 

7. Het Boomkroonpad in Drouwen. 
Drouwen lig in de provincie Groningen op 
45 minuten rijden van Groningen stad. Het 
Boomkroonpad is een unieke wandelroute. 
En waarom deze route uniek is, is niet zo 
moeilijk. Je wandelt namelijk niet op de 
grond maar door de toppen van de bomen.

Voorjaarsvakantie… Voorjaarsvakantie… 
wat ga jij doen? wat ga jij doen? 
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 SV beschikt over veel vrijwilligers die 
de handen graag uit de mouwen steken. 
Eenmalig, voor vast, voor af en toe, 
voor wat vaker… in deze rubriek zetten 
we graag een of meerdere vrijwilligers 
in het zonnetje. Dit keer is dat de 
kampcommissie. Zij zorgen ervoor dat 
alle deelnemers een topweekend hebben. 
Als beloning zien zij vrolijke, vermoeide 
en voldane snoeten en hebben zij zelf een 
paar dagen de tijd nodig om bij te komen. 

En het is niet voor niets dat we juist nú 
vragen of ze hierover iets willen vertellen, 
want in september zal het het laatste jaar 
zijn en dragen zij ‘het organisatiestokje’ 
over aan andere vrijwilligers. 

Sinds wanneer bestaat het SV-kamp?
“Poeh, dat is even geleden” zegt Frank. 
“Begin 1960 is Sport Vereent gestart 

om tijdens Pinksteren een kamp te 
organiseren. Daarvóór werd een kamp 
door de turnbond georganiseerd.”

Sinds wanneer doen jullie de 
organisatie? 
Corrie: “Wij zijn als team in het jaar 2000 
gestart, de keuken is wat later door ons 
overgenomen. We (Frank en ik) zijn zelf 
als kind meegegaan en van deelnemers 
naar hulpleiding en vervolgens naar 
leiding ‘gepromoveerd’. Wij gaan dus al 
veel langer mee dan dat we de organisatie 
doen.”

Wat is het grootste aantal leden dat 
ooit is mee geweest?
Er wordt even nagedacht: “In 2018 gingen 
85 kinderen en 22  leiding mee.. totaal 107. 
Nou dat was heeeel krap in de grote zaal.”
Zijn er grappige herinneringen die jullie 
zijn bijgebleven?

Corrie: “Omdat de slaapkamers en de gang 
niet echt groot zijn, kunnen de ouders 
niet mee naar binnen om eventueel de 
bedden op te maken. Dat doet de leiding 
samen met de kinderen. Veel ouders 
weten dat en zien vanzelf hun kinderen 
weer naar buiten stormen. Eén moeder 
die haar dochter kwam brengen vond 
dit toch wat vreemd en dacht, dan neem 
ik de zijdeur wel om binnen te komen. 
Alleen daar zit een brandalarm op. En 
ja hoor het alarm gaat af en wij konden 
aan de brandoefening beginnen. Want 
ja, je kan niet eerst zeggen dat er niets 
aan de hand is. Dus alle kinderen en de 
leiding naar buiten, kijken of er niemand 
achter bleef en daarna weer iedereen naar 

binnen. Gelukkig is dat maar één keer 
voorgekomen.”

 Wat maakt het kamp zo uniek? 
Alphons vindt het mooi dat voor kinderen 
bij een sportvereniging een kamp wordt 
georganiseerd waarin de kinderen 
vermaakt worden, goed 
te eten krijgen tegen 
lage kosten en waarbij 
vrijwilligers onmisbaar 
zijn. “Daarnaast is het 
ook met de leiding 
onderling erg gezellig. 
En dat moet eigenlijk 
ook, want dat zorgt voor 
de ontspanning.”
Waar zit elk jaar de 
grootste ‘uitdaging’? 
Daar zijn ze het alle 
drie over eens: “Dat 
iedereen zondagmiddag 
een fijn weekend heeft 
gehad en weer gezond 
naar huis gaat en er niets 
achterblijft.”
Wat maakt dat jullie dit zo 
lang hebben gedaan? 
De waardering van de kinderen en een 
goed en gezellig samenwerkend team als 
leiding!

Is er veel veranderd sinds de eerste 
jaren van jullie organisatie en nu? 
Corrie: “Absoluut! Met name de veiligheid 
heeft veel meer aandacht gekregen. Dat 
is ook meer van deze tijd. Dat werd niet 
door iedereen altijd leuk gevonden, maar 
alle kinderen en de leiding moeten weer 
gezond naar huis. Dan moet je soms 

streng zijn.” Ook administratief is er veel 
veranderd. Frank: “De aanmeldings- en de 
betalingsprocedure zijn gemoderniseerd, 
dat gaat nu digitaal en zorgt voor minder 
administratie van onze kant.”
Alphons: “Ook echt anders is het eten, 

vanwege verschillende 
geloofsovertuigingen of 
allergieën. Daar willen we 
rekening mee houden. Wat 
opvallend is dat er kinderen 
zijn die tijdens het kamp 
tussendoor weggaan voor 
een andere activiteit. Eerst 
kwam maar heel zelden 
voor dat dit gebeurde, nu 
lijkt het erop dat kinderen 
alles moeten meemaken 
en dat de ouders ze hierin 
geen keuze laten maken.”
 
Hebben jullie tips 
voor de volgende 
commissie? 
Frank: “Zorg voor een 
sterk basisteam, dat goed 
samenwerkt en andere 

leiding kan motiveren om het leuk te 
maken voor de kinderen.” Alphons: “En 
veiligheid is erg belangrijk, evenals het 
vasthouden van kampleiding. Het verloop 
is toch wel groot en moeilijk om dezelfde 
leiding het hele weekend te laten blijven. 
Kortom, binden en boeien.”
Tot slot zou Corrie het leuk vinden 
als sommige tradities in ere worden 
gehouden, zoals het drinken van ranja, de 
bastognekoeken en het ‘winkeltje’.
Alle drie: “En vergeet vooral niet om zelf 
ook lol te hebben!”

Vrijwilligers in het zonnetje:Vrijwilligers in het zonnetje:
 kampcommissie kampcommissie

Ingrediënten voor een 

succesvol kamp: 

• 3 kilo hagelslag

• 3 kilo vruchtenhagel

• 10 rollen beschuit

• 20 broden
• 100 bolletjes
• 20 liter melk 

• 15 kilo patat
• 6 kilo pasta
• 6 kilo gehakt en groenten

• 15 liter tomatensoep 

•  Appelmoes (zelf gemaakt 

van 2 kratten appels) 

• 10 komkommers 

• 100 ijsjes
En tot slot… 
• 48 rollen wc-papier 
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Wist u dat zowel in Zuilen als in Leidsche Rijn de ouder-peutergym 
en de kleutergymlessen druk worden bezocht? Elke week staan er 
verschillende toestellen waar de kinderen enthousiast van worden.

 
 

In zuilen zijn we gek op kunstjes. Het lijkt bij ons soms wel een circus!
Binnenkort gaan we oefenen voor onze beweegdiploma. Als we alle 
oefeningen goed kunnen doen mogen de papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s komen kijken wat we allemaal kunnen!

Peuter- en kleutergym weetjesPeuter- en kleutergym weetjes
 
In Leidsche Rijn worden we blij 
als er een hobbelbobbelbaan 
is en raad eens wat, deze is er 
bijna elke week. En elke week is 
hij weer anders. We kunnen op 
een hobbelbobbelbaan springen, 
klimmen en rollen. 
 
Schommelen, we zijn gek op de 
ringen en op de trapeze maar de 
schommel is altijd feest. En als 
we aan het einde van de les nog 
even vrij mogen spelen gaan we 
graag samen op de schommel.
 
Regelmatig komen er leuke 
toeschouwers bij onze lessen 
kijken. We hebben op beide 
locaties een leuke groep kinderen 
maar er zijn nog plekjes vrij voor 
nieuwe kinderen. Ken je een 
kindje tussen de 2 en 6 jaar die 
graag wil komen gymmen? Kijk 
op de website of mail juf Saskia:  
saskia@sportvereent.nl
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Geboren… Geboren… 
Dit is ‘m dan… Mason Connor... zoon van juf Isabel en Bryan en geboren op 27 december, 
3110 gram en 49 cm. En natuurlijk is juf Isabel ook met Mason op de les geweest waar hij 
geknuffeld kon worden. SV is natuurlijk altijd blij met nieuwe leden, dus van de trainers 
heeft Mason alvast een mooi SV-pak gekregen (met dank aan Karen). 

Geslaagd! Geslaagd! 
 
Trots! Sport Vereent heeft er weer twee 
assistent trainers bij. Gefeliciteerd Meike 
en Daya... jullie zijn nu gediplomeerd voor 
niveau 2. We zijn blij met jullie hulp.

Trainers en bestuur.

Nieuwe jongensles Nieuwe jongensles 
in Zuilenin Zuilen
Sinds dit seizoen kunnen jongens ook in Zuilen terecht om te turnen. Naast de les in 
Leidsche Rijn bij Richard, kan dat nu ook bij Ruben en Bo op de maandagavond in uur. 
In korte tijd is het aantal leden al gestegen naar 
zo’n 15 leden. 
Dat jongensturnen ‘superleuk’ is, vertellen Noam, 
Loek en Zinedin. “Je wordt er lenig en sterk van”. 
Loek is als 2-jarige peuter bij Sport Vereent lid 
geworden. Na een kleine pauze is hij nu weer 
terug op turnen en traint hij op deze jongensles. 
Zinedin vindt het ook leuk op turnen, maar “thuis 
op de iPad” is stiekem toch ook wel fijn  

Doe je ook een keertje mee?De jongensles van Ruben en Bo wordt gegeven in de gymzaal van de Prof. Bavinckstraat in Zuilen van18.30 – 19.30 uur.  Zien we je daar?

https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2020/02/Jongensturnen1-1.mp4
https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2020/02/Jongensturnen2-1.mp4
https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2020/02/Jongensturnen3-1.mp4
https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2020/02/Jongensturnen5-1.mp4
https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2020/02/Jongensturnen4-1.mp4
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BOUWEN

VERBOUWEN

RENOVEREN

RESTAUREREN

ONDERHOUD
Kon. Wilhelminaweg 513, 3737 DG  Groenekan
Telefoon 0346 - 21 26 39, telefax 0346 - 21 40 58

Gildeslager Van Es

Amsterdamsestraatweg 589,
3553 EH Utrecht
telefoon: 030-2440860
internet: www.slagerijvanes.nl
e-mail: info@slagerijvanes.nl

De Gildeslager verrast je smaak©

Dit clubblad is vormgegeven door 

Kijk voor meer werk en informatie op www.jaapvanderheijden.nl

StrijkersBlazers2018.indd   1 01-06-18   20:46

Jaap kan alles maken:
• clubblad SV
• Trouwkaartjes
• Logo’s \ huisstijlen
• Geboortekaartjes
• Advertenties
• Clubbladen
• Websites
• Live muziek! >>>

Samen bouwen aan de toekomst!

Apotheek toen, nu en in de toekomst

Jong geleerd is oud gedaan

EMC
nieuwegein

Gezondheidszorg, ook uw zorg!

ZOMER 2019

Een waaier aan gedachten in en over De Zorg

Positieve psychologie

Positiviteit bij fysiotherapie

NIEUWSBRIEF 2019

In september 2018 vierden 
we dat op de zorgtuin bij het 
kinderhuis in Wielkie Oczy, het 
multifunctionele gebouwtje in 
gebruik werd genomen. Het 
gebouwtje doet dienst als kantine 
voor de werkers in de zorgtuin. 
Het idee daarachter is dat de 
kinderen (jong volwassenen) ’s 

ochtends het huis uit gaan naar 
het werk. In het gebouwtje op de 
tuin drinken ze thee en bespreken 
welke werkzaamheden die dag op 
het programma staan. In de pauze 
is er koffie in het gebouw en ook 
de lunch wordt daar genuttigd. Pas 
aan het eind van de dag gaan de 
kinderen weer naar het grote huis. 

Op deze manier krijgen de 
kinderen meer eigenwaarde. Niet 
meer op school, maar werken 
en nuttig zijn voor het huis. Een 
zinvolle dagbesteding, dat wil toch 
iedereen. Een extra taak is sinds 
dit jaar het verzorgen van de pony 
Kreska, door de bewoners Mirek en 
Rafal.

Weer is het feest!

De pony Kreska Het nieuwe tuinhuis De opening van het tuinhuis

Nieuwsbrief-2019.indd   1 11-12-18   09:21

Utrechts

Lang & Gelukkig
Sprookjestheater

Flyer2018.indd   2 22-11-18   00:21

de geschiedenis van zuilen

Rataplan

Portret fotografie
Studio fotografie
Bedrijfs- en Kunstfotografie
Grote fotoboeken afdeling
Voor ál uw foto opdrachten
Betaalbare fotokunst
Analoog en Digitaal
Zwangerschapsfotografie

Peter Rothengatter 
Lange Nieuwstraat 86 Utrecht
www.hetfotoatelier.nl

Clubblad van 
volleybalvereniging

Omslag2018-2019.indd   4 11-11-18   23:47

Utrechts

Lang & Gelukkig
Sprookjestheater

We spelen het sprookje 
‘de Prinses op de Erwt’ 
op 8 maart en 19 april in 
Stadstheater de KOM in 
Nieuwegein. Kom kijken! Erwt

https://www.bouwenverbouw.nl/Douze_Bouw/114248/c99f0142/
http://www.slagerijvanes.nl
http://jaapvanderheijden.nl
http://www.jaapvanderheijden.nl
http://www.allinglas.nl
https://www.utrechtssprookjestheater.nl
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