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Juli 2018

Vakantie!!!
Van het bestuur…

Is je koffer al gepakt? Vertrek je naar een ver land? Ga je
op familiebezoek? Of blijf je thuis en gaan je misschien
af en toe een dagje weg? Ook voor de wat ‘oudere’ leden
is het heerlijk om de vakantietijd te benutten en leuke
dingen te gaan doen. Wat je ook gaat doen, wat heerlijk
om vakantie te hebben! Geen school, geen huiswerk, wat
langer uitslapen, wat later naar bed…
Van de andere kant, ook géén gym! En omdat je dat vast
gaat missen, hebben we daar iets leuk op bedacht. Een
fotowedstrijd, zodat je lekker in je vrije tijd kunt blijven
turnen en kans maakt op een leuke prijs.
In de tussenperiode gaat de leiding ook de energie
weer even opladen. Tenminste, niet helemaal… want
de puntjes moeten nog op de i voor de uitvoering van
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november. Dus na de zomervakantie gaat de leiding
met frisse moed sámen met jullie aan de slag om
alle oefeningen in het hoofd te krijgen. Met zoveel
deelnemers is dat best een klus. Maar als zoveel ouders,
(klein)kinderen en familie komen kijken, willen we
natuurlijk wel een mooie show neerzetten!
De jubileumshow is één van de activiteiten die de
jubileumcommissie tijdens het 85-jarig bestaan organiseert.
Eerder dit jaar hebben de jeugd en junioren al een
geweldige activiteit bijgewoond. In dit clubblad kunnen
jullie hierover meer lezen. De seniorengroepen hebben
hun activiteit nog tegoed. Tot slot wordt er door een klein
groepje (oud)leden een reunie georganiseerd. In de agenda
staan alle belangrijke data. Noteer ze vast in je agenda.

Volg jij SV al op Facebook?

Blijft op de hoogte van actueel nieuws via website of
facebook.
We wensen je een hele fijne zomervakantie en heel graag
tot in de week van maandag 27 augustus!
Groetjes, van het bestuur.
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Nieuwe les:
Recreatie Extra
Op zaterdag 1 september 2018 start ik samen met Sabrina voor
meiden van ± 8 tot en met 11 jaar een nieuwe les van 10.15 tot 11.45
uur in de Professor Bavinckstraat in Zuilen. Deze nieuwe les komt
direct na de Plus-groep.
Deze les is bedoeld voor meiden waarvoor het niveau bij Turn4U nét
een tikkeltje te lastig is, óf die doorstromen vanuit de Plus-groep, óf
die door de leiding opvallen bij de huidige les en bij de Springkriebels
en Clubkampioenschappen. Ze gaan meedoen aan de volgende
wedstrijden:
• Mini ¾ kamp
• Individuele recreantenwedstrijd
• Springkriebels
• Clubkampioenschappen
De meiden kunnen tot en met hun 11e jaar bij de les Recreatie-extra
blijven. Uitgangspunt is wel dat ze op niveau blijven turnen.

Fotowedstrijd!
REUNIE SPORT VEREENT

Aankondiging
reünie:
SAVE-THE-DATE!
Wat als een etentje begon, wordt
nu een reünie…

De jubileumcommissie heeft
een mooi jaarprogramma in
elkaar gezet. Gedurende dit jaar
kwam een spontaan idee van een
klein groepje trainers en (oud)
Groet, Sabrina en Laura. leden om ook weer een reünie
te organiseren voor de senioren
leden en oud(leden). In eerste
instantie kwam het idee van oudlid Rafaële die nu in Corfu woont
14 juli t/m 26 augustus Zomervakantie
om met de ‘vrijdagavondgroep
27 augustus
Start alle lessen + bestuursvergadering
van Ria’ in het jubileumjaar weer
14-16 september
Herfstkamp (De Bosrand, Amerongen)
eens gezellig af te spreken. Maar
15 september
Start grote clubactie
al snel werd de groep groter en
24 september
bestuursvergadering
groter en werd bedacht dat we
5 oktober 	Extra centrale training (voor iedereen die
net zo goed een reünie voor de
aan de jubileumuitvoering meedoet) tussen
hele vereniging konden houden 
16-20 uur. Meer informatie met specifieke
Die gaat er dus ook komen!
tijden volgt nog (sporthal Waterwin,
Musicallaan 100, Leidsche Rijn). Reguliere
Dus… hou de datum van vrijdag
lessen van 5 oktober vervallen.
16 november 2018 alvast vrij als je
25 oktober 	Jubileumactiviteit 16+ en vrijwilligers
18 jaar of ouder bent en lid bent
(Geuzenkwartier Utrecht)
(geweest) van SV. Het zal een
21-28 oktober
Herfstvakantie
gezellige avond worden met veel
29 oktober
Bestuursvergadering
herkenning. De SV-sfeer zal er
10 november	JUBILEUMUITVOERING (let op, hou
ongetwijfeld zijn!
overdag de hele dag vrij!) Sportcentrum
Galgenwaard Utrecht
Rafaële, Inge, Jolanda, Sylvia, Ria,
16 november
Reünie voor (oud)leden vanaf 18 jaar (vanaf
Annalies en Lisette.
20 uur
Elinkwijkpaviljoen Utrecht)

Agenda
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Maak een foto op vakantie
van jóu in actie!
Lukt het jou om zes vakantieweken lang niet te turnen? Geen radslag
op het strand, geen koprol op je bed, geen handstand tegen de deur,
achterover duikelen in het zwembad?
Nee? Gefeliciteerd, dan ben je een echte turn(st)er!!!
Want natuurlijk blijf je ook oefeningen doen tijdens je vakantie. Het
gaat gewoon vanzelf.
Daarom lijkt het ons leuk daar een leuke foto- en videowedstrijd
aan te koppelen. Dus… kom in actie en laat iemand een foto maken
terwijl jij op vakantie (of thuis) je mooie kunsten vertoont. Maak er
iets creatiefs van… een mooie achtergrond, in een bijzondere outfit,
met een gekke snoet… als je maar aan het turnen bent! Het mag
een foto zijn, maar ook een video (niet langer dan 15 seconden!). Je
kunt deze uiterlijk 1 september mailen naar redactie@sportvereent.
nl. Omdat de mail niet dagelijks gelezen wordt, krijg je geen
ontvangstbevestiging, maar je kunt er zeker van zijn dat we je foto of
video bekijken. De uitslag maken we rond 15 september bekend.

Wat je kunt winnen?
Een leuk jubileum/zomer-pakket!
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Jubileum
Jeugddag
Op 14 april hadden we een feestelijke jeugddag voor onze leden van 4 t/m 7 jaar.
Rond 13.30 uur druppelden er 75 jeugdleden binnen in het Geuzenkwartier. Er waren
diverse spelen uitgezet waaronder o.a. sjoelen, koek happen, kegelen en darten. In de
sportzaal stonden er springkussens en een ballenbak. De kinderen werden in groepjes
verdeeld en het feest kon beginnen!
De groepjes gingen langs de diverse spelen en springkussens en in de grote zaal
was er ook een ‘knutseltafel’ waar ieder kind een koksmuts mocht versieren en die
meeging naar huis. Na ruim anderhalf
uur waren de kinderen toe aan een glas
limonade met een versnapering. Na deze
pauze vermaakte theatergroep Peertof
de kinderen met de voorstelling ‘Koken
zonder diploma’. Marijke en Jette van
theater Peertof waren verbaasd dat er
zoveel echte koks in de zaal aanwezig
waren. Diverse kinderen mochten daarom
ook helpen om een ‘cake’ te bakken. De
voorstelling was erg leuk, de kinderen
genoten volop en deden enthousiast mee.
Na afloop van het theaterspektakel waren
er nog lekkere warme pannenkoeken, die
erin gingen als ‘koek’ en limonade.
Rond 17.00 uur kwamen de ouders de
kinderen weer ophalen en gingen ze
voldaan naar huis. Dit alles kon alleen
slagen doordat er weer diverse vrijwilligers
en leiding aanwezig waren. Waarvoor ons
hartelijke dank!
Deze middag was ook RTV Utrecht
aanwezig en hebben dit uitgezonden in
het programma ‘U in de wijk’. Wilt u het
terugkijken? Klik dan hier.
Namens de jubileumcommissie, Nel.
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Juniorendag in Woerden
Wat een verhitte en rode koppies namen er aan het eind van de
middag plaats op de tribune om van een welverdiende snack en een
glaasje drinken te kunnen gaan genieten.
Je zag geen verschil tussen de deelnemers en de trainers met hun
assistenten want iedereen had zich letterlijk in het zweet gewerkt die
lange middag. En wat te denken van de vele vrijwilligers die, terwijl
de kinderen zaten te smikkelen, al de toestellen en attributen nog
moesten opruimen. Ook bij hen het zweet in straaltjes van het hoofd!

120 kinderen vierden zo met veel plezier het jubileumfeest van hun
gymclub en het feit dat daarvoor was uitgeweken naar Woerden
had de meisjes en jongens van 8 t/m 16 jaar gelukkig
niet kunnen tegen houden. Al ver voor de aanvangstijd
kwamen de eerste meisjes en jongens nieuwsgierig de
sporthal binnen en nadat het startsein was gegeven kon
iedereen zich een uur lang uitleven op de verschillende
springkussens. Daarna een drankje en toen werd er onder
leiding van Mitchell een dansje ingestudeerd. Mitchell volgt
de Dutch academy of Performing Arts in Den Haag dus
dat was hem wel toevertrouwd. Vanwege even een frisse
neus werd dat buiten gedaan. Daarna in 3 grote ploegen
óp naar de sporthal en turnhal waar iedereen aan de beurt
kwam om te rennen, te klimmen, te springen en niet te
vergeten te turnen op toestellen die in de gewone gymzaal
niet te vinden zijn. De valkuil met schuimblokken was wel
favoriet.
Met zoveel kinderen aan het werk is het altijd spannend of
alles veilig zal verlopen, maar op een spontane bloedneus
na en een enthousiasteling die zijn hoofd te snel boven
een bord uitstak terwijl juist iemand een bal door het gat
probeerde te schoppen, hadden de EHBO-ers gelukkig
weinig te doen.
Iedereen die zich heeft ingezet om deze geslaagde dag mogelijk te
maken, krijgt een welverdiende pluim. Alles liep op rolletjes dankzij
jullie inzet. Bedankt daarvoor, zeker ook namens de kinderen.
Natuurlijk ook dank aan de ouders die zonder problemen hun kind
naar Woerden brachten en haalden.
We gaan ons verheugen op de feestelijkheden die na de vakantie nog
plaats zullen vinden.
Namens de jubileumcommissie, Ria Cloo.
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Jubileumshow
Sport Vereent
Het kan niemand meer ontgaan zijn: dit jaar viert Sport
Vereent het 85-jarig jubileum! Inmiddels hebben we dit
al gevierd met alle jeugdleden. Van de theatershow in het
Geuzenkwartier en de sportdag in Woerden hebben 200
meisjes en jongens genoten. De senioren hebben nog een
gezellige avond tegoed op donderdag 25 oktober. Nu gaan
we ons met alle inzet richten op de grote jubileumshow
die op 10 november plaats vindt en waaraan alle jeugd- en
seniorleden gaan meedoen. In het kort de belangrijkste
gegevens:

Wat?

Waar?

Dit alles vindt plaats in sportcentrum Galgenwaard waar
we vele honderden toeschouwers kunnen ontvangen.
Zet dus allemaal de DATUM IN DE AGENDA en nodig de
familie uit.

Wat kost het?

De kaarten voor deze jubileumlichtshow kosten € 5,-voor kinderen t/m 11 jaar en € 8,50 voor volwassenen.
Over de wijze van bestellen wordt u tijdig geïnformeerd.

Uw medewerking

Een grote gymnastiekshow brengt al onze leden tweemaal
Alle deelnemers hebben al hard getraind en zullen na de
op de vloer. Zij komen in de spotlights op de diverse
zomervakantie nog eens extra aan de bak moeten. Op
toestellen en tonen waarop zij met hun trainers zo hard
trouw lesbezoek wordt gerekend. Ook zal er op 5 oktober
hebben geoefend.
a.s. een centrale training zijn voor alle deelnemers in
de sportzaal in Waterwin, Musicallaan, Utrecht tussen
16.00-20.00 uur. Hoe laat uw kind aan de beurt is hoort
Zaterdag 10 november 2018. ’s Morgens verwachten wij
u in september. De lessen op de eigen locatie komen op 5
de deelnemers voor de generale repetitie, wij verzorgen
oktober te vervallen. Hierbij hebben wij uw (logistieke)
voor de deelnemers een lunch en ’s middags van ongeveer medewerking hard nodig en wij hopen daarop te mogen
16.00 – 18.30 uur treden zij voor u op.
rekenen!

Wanneer?
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Kleding

Door alle meisjes en jongens vanaf 6 jaar zal geturnd
worden in de nieuwe turnpakjes zoals die gedurende
dit jaar al veel zijn verkocht. Is uw kind nog in het bezit
van een oud pakje dan is daar voor de show nog een
gelegenheid voor. Wij informeren u nog over de exacte
datum. Ook op een tijdstip vlak voor de show komt er
nog een gelegenheid. Ook kunt u zelf via
www.sportvereent.nl zowel voor de meisjes als voor de
jongens turnpakjes bestellen. Kies in het menu KLEDING.

Nadere info

Met ingang van het nieuwe seizoen zult u nog enkele
malen belangrijke info ontvangen betreffende de show.
Is er iets niet duidelijk na het lezen daarvan? Stel Uw
vraag via jubileum@sportvereent.nl

Vakantie

Van 8 juli t/m 26 augustus zijn er geen lessen. Op
maandag 27 augustus starten we weer.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie.
De jubileumcommissie,
Ans, Bo , Einar, Henri, Nel, Ria.
Pagina 6

Recreantenwedstrijd Recreatie Plus
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Zaterdag 30 juni hebben we met
de Recreatie Plusgroep voor
het eerst meegedaan aan de
individuele recreantenwedstrijd.
De meiden waren verdeeld over
drie verschillende rondes. Met de

Van een fan op de tribune…

Alle meiden kunnen trots op
zichzelf zijn en terug kijken
op een goede wedstrijd. Sport
Vereent heeft zichzelf goed vertegenwoordigd met maar liefst 5
medailles!
Groetjes, de trotse juffen
Laura, Pam en Sabrina.
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De Sport Vereent zomerpuzzel

Zomerpuzzel
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ASSISTENTEN
BALLENBAK
BORSTWAARTSOM
CLUBBLAD
CLUBKAMIOENSCHAPPEN
DIKKEMAT
DIPLOMA
FEESTJAAR
FOTOWEDSTRIJD
PLEZIER
RADSLAG
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REKSTOK
REUNIE
RINGEN
SCHUIMBLOKKEN

SENIORENGROEP
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Deze puzzel is gemaakt met woordzoekerfabriek.nl

Colofon

Sport Vereent is opgericht op 9 januari 1933.
(Koninklijke goedkeuring 1965) en ingeschreven in de
Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 40478028.
www.sportvereent.nl

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
Clubblad Gymnastiek Vereniging Sport Vereent
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Mooie seizoensafsluiting
tijdens Springkriebels
Heel veel deelnemers waren
ondanks het prachtige weer
naar sporthal De Dreef
gekomen, samen met hun
fans, om mee te doen met de
traditionele afsluiting van het gymseizoen
met de ‘SprIngkriebels’. De kleuters
konden er het nijntje beweegdiploma
halen.

Beweegdiploma

Alle kleuters hebben hun beweegdiploma
behaald. Trots lieten ze deze zien aan
pappa, mamma, opa’s en oma’s. Nog
even en dan mogen jullie door naar de
recreatielessen met nog meer uitdagingen
om tijdens de Springkriebels te laten zien.
Juf Saskia heeft op de kleuterlessen nog
ruimte om meer kinderen spelenderwijs te
laten bewegen. Dus neem gerust een keer
een vriendje of vriendinnetje mee en wie
weet staan jullie volgend jaar wel samen
in de sporthal.

Recreatielessen

Wat het extra bijzonder maakt tijdens
deze Springkriebels, is dat kinderen die
wat meer springtalent hebben, nu ook
kans maken om een medaille te winnen,
omdat de vaak wat lastigere onderdelen,
zoals balk en brug, nu geen deel uitmaken
van de wedstrijd. En dat maakt de variatie
in de wedstrijd zo aan het einde van het
seizoen zo leuk.
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Organisatie-stress

Het was dit jaar voor het eerst in
afwezigheid van één van de vaste
organisatoren Ria die met haar kleindochter
in Amerika vertoefde. Uiteraard had ze
haar ‘huiswerk’ wel gedaan en was er veel
voorbereid. Ook was het nog even spannend
of Nel de wedstrijdleiding kon doen,
vanwege de komst van haar kleinkind dat
elk moment werd verwacht. De toekomstige
wereldburger hield echter rekening met de
sportieve oma zodat zij de wedstrijdleiding
gewoon kon afmaken . Kleindochter
Malina Fleur meldde zich gedurende de
laatste prijsuitreiking! Gelukkig is er bij de
hoofdorganisator van de Springkriebels,
Erika, geen stress te bekennen en heeft ze
zoals altijd alles onder controle.

Een grote SV-familie

Dit soort dagen blijven een mooi moment
om ook veel oud-leden weer te zien.
Als jurylid, als ouder, als opa/oma… We
hopen velen van jullie te zien tijdens de
reünie in november. Dan is er tijd elkaar
langer te spreken dan in de drukke gangen,
vlak voor de opmars, afmars, of tijdens het
inturnen…

Demonstratie

Ook was er een demonstratie van
Turn4U, de wedstrijdploeg van de
gezamenlijke turnverenigingen SV, Longa
en Fraternitas. Vele talenten van deze
drie verenigingen zijn doorgestroomd,
waaronder leden van SV. Wat leuk om
hen weer te zien, maar vooral ook dat zij
konden laten zien wat ze allemaal hebben
geleerd.

Mooie outfit!

In het jubileumjaar zijn er nieuwe
trainingspakken aangeschaft. U kon ze
deze wedstrijd voor het eerst zien. Het
blauw/wit was goed te zien en zorgde
voor een verzorgd geheel. We zijn er blij
mee! Zodra het wat kouder wordt, zullen
trainers en vrijwilligers zich ook in een
bijbehorende jas tonen.

aangegeven dat zij niet op website,
clubblad of sociale media mogen. Ziet
u daar toch nog een foto waar uw kind
herkenbaar op staat, ondanks dat we
hierin hebben geprobeerd zorgvuldig
te zijn? Laat het ons dan even weten,
dan zorgen wij dat de foto per direct
verwijderd wordt (voor de website:
laura@sportvereent.nl, voor Facebook:
lisette@sportvereent.nl).
Bedankt aan alle supporters op de tribune,
maar vooral aan de vele vrijwilligers die
deze dag weer mogelijk maken .
De redactie.

Benieuwd naar de
uitslagen?

Die kun je vinden op de website. Ook
alle andere foto’s en video’s kun je
daar vinden. Er is rekening gehouden
met kinderen waarvan ouders hebben
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Meisjes 2003-2002
1. Marlyne van Eijk (Bo)
Meisjes 2005
1. Lisa van Meel (Chantal)
Meisjes 2006
1. Renske Langelaan (Bo)
2/2 Liza van Rijn (Bo)
Fien Schaap (Bo)
Meisjes 2007
1. Loïs Doornaar (Bo)
2. Pilar Wesseloo (Isabel)
3. Sophie Sweegers (Bo)
4. Hilde van Beuningen (Laura)
Meisjes 2008
1. Floor Hanraets (Bo)
2. Fabiënne van Meel (Bo)
3. Fiene Colijn (Isabel)
4. Nyssa Ignacia (Isabel)
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57.90
56.50
56.00
55.40
55.40
58.90
57.70
57.30
56.80
56.80
56.60
55.50
55.30

Meisjes 2009
1. Isa Blank (Isabel)
2. Jessy Ludwig (Bo)
3. Ahlam Driouch (Erika)
4. Fije Visser (Bo)
5. Charlotte Boschman (Ans)
Meisjes 2010
1. Anne Engbersen (Isabel)
2. Axana Schuurman (Bo)
3. Leonore Touw (Isabel)
4. Shania Soebedar (Ans)
5. Rilana Quick (Laura)
Meisjes 2011
1. Dilayla de Graaf (Erika)
2. Nikki Bakker (Ans)
3. Marie Bos (Laura)
4. Lamyae El Mouskou (Isabel)
5. Benthe Til (Ans)

57,60
55,70
54,10
52,20
51,90
56.70
56.40
56.10
55.70
55.20
56.60
55.40
54.80
54.20
53.70

Meisjes 2012
1. Evy Dekker (Ans)
53.20
Meisjes recreatie plus plus (‘12)
1. Yoliene van der Craats (Laura)
56.60
Meisjes recreatie plus plus (‘09/’10/’11)
1. Eva de Haan (Laura)
58.90
2. Loïs van Buuren (Laura)
58.30
3. Mara de Kruijf (Laura)
57.50
Meisjes recreatie plus plus (‘07/’08)
1. Elize Snijders (Isabel)
56.50
Jongens 2005-2002
1. Luuk de Waard (Richard)
58.70
Jongens 2009-2006
1. Justin Ritzer (Richard)
53.90
Jongens 2011-2010
1. Mathijn Ritzer (Richard)
54.40
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Dit clubblad is vormgegeven door

Kijk voor meer werk en informatie op www.jaapvanderheijden.nl
Jaap kan alles maken:
• clubblad SV
• Trouwkaartjes
• Logo’s \ huisstijlen
• Geboortekaartjes
• Advertenties
• Clubbladen
• Websites
• Live muziek! >>>

Rataplan

Utrechts

Kom ook!

Zomervakantie
2017 Zuilen
Wordt mede mogelijk gemaakt door:

18, 19 en 20 augustus; kinderweekend in het Julianapark

Sprookjestheater
Lang & Gelukkig

Zomervakantie
2017 Zuilen

In het weekend van 18,19 en 20 augustus vindt er een kinderweekend in het
Julianapark plaats. Het park bruist, spettert en straalt van vele leuke activiteiten
en elke dag is weer anders. Stichting gemeenschap Zuilen/Oranjecomité
Zuilen maakt het samen met alle kinderen leuk voor alle leeftijden. Deelname
hieraan is uiteraard gratis! Het programma is nog geheim maar jullie
kunnen alvast de Facebookpagina in de gaten houden: www.facebook.com/
stichtinggemeenschapzuilenoranjecomitezuilen.

N

Kleren van d
e K
e

Dit is de jaarlijkse Nieuwsbrief van de Stichting Steun Kinderen in Polen. Het afgelopen jaar was erg succesvol.
U leest een aantal verslagen van het bezoek dat het bestuur van onze stichting samen met het bestuur van de
Stichting Lamoli bracht aan onze projecten: een bijdrage van Daan Vergunst over de opening van de zorgtuin
in Wielkie Oczy en een reisverslag van Ton en Tiny van Klaren. Ook leest u over de belevenissen van Zuster
Bronisława tijdens haar bezoek aan Nederland.

Zorgtuin in Wielkie Oczy

VERBOUWEN

we
ieu

er
iz

BOUWEN

NIEUWSBRIEF 2018

D
e

Februari 2018

De afgelopen jaren was onze Stichting vooral actief met
het realiseren van twee grote projecten: de renovatie
van het meisjeshuis in Jordanow en de realisatie van
een zorgtuin bij het huis in Wielkie Oczy. Bij dit laatste
project ging het niet alleen om de aanleg van de tuin,
maar ook om de levensvatbaarheid in de toekomst. Om
dit zoveel mogelijk te waarborgen kwam in 2013 een
groep bewoners van dit tehuis o.l.v Zr. Cecylia stage
lopen op een tweetal zorgboerderijen in ons land en
werd Harry Kaatman (destijds leidinggevende op een
van deze bedrijven) bereid gevonden dit project ter
plaatse te begeleiden. Dit alles werd mogelijk gemaakt
dankzij een vorstelijke bijdrage van de Stichting Lamoli

Gymnastiek Vereniging
Sport Vereent
ZomervakantieZuilen.indd 1-3

Begin september was het dan zover. De zorgtuin in
Wielkie Oczy was nu gereed en kon feestelijk worden
geopend. We organiseerden een reis met het Lamolibestuur en het bestuur van de Stichting Steun Kinderen
in Polen. Hoewel ik me erbij neer had gelegd Polen

niet meer te kunnen bezoeken, was dit plotseling nog
een unieke kans. Dit keer niet met Lady Leyland zoals
op mijn eerste reis in 1998 maar comfortabel in een
moderne bus.
Na de eerste overnachting op een als jeugdherberg
gebruikt oud kasteel brachten we een bezoek aan
de voormalige DDR grensovergang bij Ingersleben.
Door de werkers van het eerste uur werden hier
herinneringen opgehaald aan de transporten van
hulpgoederen en het passeren van het IJzeren Gordijn
in de jaren zestig. Emoties en angsten die daarmee
gepaard gingen bleken nog steeds niet vergeten.
Daarna ging het door naar Krakow waar we verrast
werden met een optreden van jonge mensen in
klederdracht en het spelen van volksmuziek. Na een
bezoek aan de Joodse wijk, met een indrukwekkende
uitleg, hadden we een feestelijk diner aan de markt.
Een prachtige reis door de Karpaten bracht ons
vervolgens bij het kindertehuis in Brzozow >>>

28-06-17 01:49
Nieuwsbrief-20178.indd 1

12-12-17 19:46

RENOVEREN
RESTAUREREN
ONDERHOUD

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

ZOMER 2018
Gezondheidszorg ook uw zorg!

StrijkersBlazers2018.indd 1

Werken en sporten, hoe regelt u het allemaal?

Over bospaadjes en patronen

Andere eetgewoontes: terugval hoort erbij!

Nieuwe privacywet AVG ook in het EMC

Hoe met De Zorg naar werkbare verten?

Achter de schermen bij de apotheek

EMC
nieuwegein

01-06-18 20:46

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©
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