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Wat een jubileumjaar! We kijken terug op een geweldig 
2018 vol met activiteiten voor al onze leden in het 
kader van het 85-jarig bestaan van Sport Vereent. Grote 
waardering voor de jubileumcommissie, bestaande 
uit Einar, Henri, Nel, Ria, Bo en Ans die zoveel extra 
vrijwilligerswerk hebben verricht om dit mogelijk te 
maken en met zoveel succes. We beseffen hoeveel extra 
tijd en energie dit van jullie heeft gevraagd. Namens ons 
als bestuursleden, maar we spreken ongetwijfeld ook 
namens onze leden en hun ouders: dank jullie wel, het 
was fantastisch! 

En wat een slot… een jubileumshow die zeker van Einar 
én van de leiding de nodige energie en aandacht heeft 
gevraagd. Het is nauwelijks uit te leggen wat zo’n show 
aan voorbereiding vraagt, hoeveel overleg er aan vooraf 

gaat en wat voor een coördinatie het vraagt. Op de dag 
zelf, maar meer nog in het jaar daaraan voorafgaand. 
Van de opvang van kinderen, de lunch, de zaal, tot en 
met muziek, lichtplan, het programma en oww ja, het 
bedenken én aanleren van de oefeningen 

Maar na afloop ‘regent’ het daarna met complimenten. 
De mooiste reacties zijn voor ons altijd om te lezen dat er 
zo’n saamhorigheidsgevoel heerst en dat het plezier van 
alle deelnemers én leiding afstraalt. Als we dat horen, dan 
weten we: “Het is het team ook deze show weer gelukt!” 
Vol trots sluiten we het jaar 2018 daarom af en richten we 
ons op een nieuw sportjaar in 2019. Geen jubileumjaar, 
maar… met even zoveel plezier in de turnsport. We 
wensen jullie hele fijne feestdagen! 

Het bestuur

Van het bestuur Agenda
22-12-18 t/m/ 6-1-19  Kerstvakantie. De eerste les start 

maandag 7 januari. 
Maandag 28 januari Bestuursvergadering
23-2 t/m 3-3 2019  Voorjaarsvakantie. De eerste les start 

4 maart. 
Dinsdag 26 februari Bestuursvergadering 
Maandag 18 maart Bestuursvergadering 
Maandag 15 april  Bestuursvergadering 
Woensdag 24 april  Algemene Leden Vergadering
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Jubileumshow “Gewoon Sport Vereent”
Wat een topprestatie vandaag! 
Alles liep met perfect met zoveel 
mensen. Echt mooi. Eva had het 
liefst de hele dag meegedaan. 
Heel leuk dat alle leden mee 
konden doen. Ook de dames met 
de kleuters waren heel leuk. De 
samenwerking met de jongens 
was ook goed, het past bij een 
gezellige vereniging als Sport 
Vereent!

Jaap en Jorien
(ouders van Eva).

Hallo,
Wat een spetterend optreden was 
het gisteren. We hebben genoten. 
Bedankt!

Groeten Rianne
(lid van verdienste)

Het mee mogen helpen bij een 
uitvoering is altijd een feest 
van herkenning en herinnering. 
Het zien van de kleuters doet 
me denken aan mijn eigen 
kleutergymperiode op Overvecht. 
Zo heerlijk om die kleintjes 
lekker te zien bewegen en te 
genieten. En later de turnlessen 
met je vriendinnen. Inmiddels 
is dat meer dan 30 jaar geleden, 
maar met sommigen heb ik nog 
steeds fijn contact. Er heerst 
altijd een goede sfeef. Een 
famliegevoel. Dit gevoel is er 
ook weer bij een uitvoering. 
Gezelligheid en saamhorigheid. 
Je bent trots op je vereniging en 
wil dit bij een uitvoering laten 
zien aan de ouders en andere 
belangstellenden. Dat is waarvoor 
je dit doet. Het was leuk er als 
vrijwilliger aan bij te mogen 
dragen. 

Ans
(oud-lid en vrijwilliger)

Bij het zien van zoveel oud-leden 
met hun kinderen  geeft aan dat 
SV een echte familievereniging 
is. Wat mooi om te merken dat, 
nu ik zelf geen lid meer bent, je 
bij binnenkomst toch altijd die 
warme verenigingsband nog voelt 
met oud-trainers en leden. Echt… 
het was weer een warm bad!

Inge 
(oud-lid, oud-trainster en 

vrijwilliger)

We willen jullie even laten 
weten dat we genoten hebben 
van de prachtige jubileum show 
gisteren. Wat professioneel, 
super leuk bedacht en goed 
geregeld allemaal. Dat naast de 
deelnemers, ook de mensen van 
de organisatie ervan genoten was 
ook super om te zien.
Hartelijke groet,

Stephan en Eva 
(ouders)
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Voor mij was de show natuurlijk heel anders te beleven 
dan vanuit de bezoeker. Zelf jaren lang bij Sport Vereent 
geturnd en ook nog aan een jubileumshow gedaan 10 jaar 
geleden. En dan nu 10 jaar later kan ik met trots kijken 
naar hoe zij weer een mooie show hebben neergezet. 
Een prestatie waar zij zeker trots op mogen zijn. Om 
dit te mogen vastleggen op camera vond ik dan ook 
superleuk. Met de generale repetitie heb ik ook al wat 
foto’s gemaakt om op die manier zo veel mogelijk leden 
op de foto te krijgen. Het was mooi om te zien hoe hard 
iedereen zijn best deed. Met de generale repetitie is 
het natuurlijk al spannend maar dit hebben zij zo goed 
gedaan waardoor iedereen zijn eigen oefening tot in de 
perfectie heeft kunnen uitvoeren. Dit heeft voor goede 
foto’s gezorgd. Tussen het maken van de foto’s door heb 
ik genoten van show en straalde het plezier er vanaf. 
Iets wat Sport vereent een leuke vereniging maakt, want 
plezier staat voorop. Hopelijk kan ik over 10 jaar weer een 
deel zijn van deze bijzondere dag!

Jamie 
(oud-lid, redactielid en vrijwilliger)

Er werd op de lessen en thuis veel geoefend en gesproken 
over de uitvoering. Maar wat is dat eigenlijk? Een grote 
zaal met veel mensen op de tribune die komen kijken naar 
de oefeningen die je geleerd hebt. Tijdens het kijken op 
tv naar de WK turnen vraagt een 5-jarige: “Zijn zij ook 
aan het oefenen voor de uitvoering?”. “Nee joh, hoezo?”  
“Die meneer zegt steeds uitvoering!” Ja, een logische 
gedachte. Na de Sport Vereent uitvoering de vraag: “Was 
dit nu wat je ervan gedacht had?” Antwoord: “Nee, ik 
dacht dat je een medaille kon winnen!”

Afzender onbekend

Twee proeflessen gevolgd, op 1 november officieel 
lid geworden en 10 november een foutloze oefening 
neergezet. Sneller kan het toch niet?
Ik dacht tijdens de generale repetitie nog “O jee, dit gaat 
een puinhoop worden. Maar niets bleek minder waar. 
Wat ging het goed en strak op het “moment suprême” en 
wat een hoop blije gezichten. Het was zeer geslaagd! “

Manon
(deelnemer en vrijwilliger)
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Het is voorbij. We gaan weer gewoon 
gymmen! In april begon onze juf ons wat 
pasjes aan te leren, onder het mom van: 
“Nee, nee alleen even iets uitproberen! 
Als we dat nu eens met een elastiek doen, 
hoe groot moet dat dan zijn? Wie doet 
er niet mee?” Natuurlijk durfde niemand 
“ik” te zeggen! De pasjes werden wekelijks 
herhaald, dus die zullen wel in onze 
oefening voorkomen. Komt goed! We 
hebben nog alle tijd.

Maar de Gym-fit-50+-groep heeft toch 
wat meer tijd nodig, dus ging Nel een 
groot en dik elastiek kopen en heeft dat 
voorzien van gekleurde stukken stof. 
Nu werd het serieus en de vraag kwam: 
“Wat trekken we aan? Welke kleur?”
Iedereen had wel een idee: Onherkenbaar, 
¾ broek, helemaal in het zwart of in bikini! 
Komt goed! Tijd zat.

Na de zomervakantie gingen we er echt 
voor. Voor sommigen werd het een 
crime en zij haakten helaas af. Linksom, 
rechterarm omhoog, over het diagonaal 
maar niet gesproken! Niemand durfde ook 
maar een les over te slaan. Dat kon echt 
niet. Toen de kledingkeuze bekend werd, 

heeft Emy dat verder op zich genomen. En 
maar oefenen en oefenen. “Wie kan er op 
een woensdagmiddag mee naar de kleuters 
om met hen te oefenen. Kunnen zij gelijk 
aan de oma’s wennen?” Halverwege onze 
lessen kwamen Nel en drie enthousiaste 
dames van haar les instromen. Konden 
wij ook aan elkaar wennen en met de hele 
groep oefenen. Komt goed!

“Dames het gaat heel goed, ik ben trots op 
jullie. We doen het nog 1 keer!” De laatste 
les voor de uitvoering kwam ‘de grote 
baas’ zelf kijken en ook hij zei: “Dames, het 
komt goed!”

Met 25 dames in keurig verzorgde kleding 
en het groter gemaakte elastiek stonden 
we 10 november in de gang te trappelen 
van ongeduld om eindelijk onze oefening 
te kunnen laten zien. Komt goed dames, 
toy, toy, toy.

En ja hoor, het kwam goed. Onze show 
zag er strak en verzorgd uit. We kregen 
complimentjes. Onze erevoorzitter zei: “Ik 
ben trots op mijn vrouwtje maar ook op 
jullie!”

Een deelnemer

Nu eens vanaf de tribune…..
Dat was wel een hele vreemde 
gewaarwording  voor me: voor het 
eerst sinds ik lid werd van Sport Vereent 
(en dat is echt heeel lang geleden) kon 
ik de jubileumshow (vroeger gewoon 
uitvoering genoemd) grotendeels vanaf 
de tribune volgen. Weliswaar vanaf de 
deelnemerstribune, maar toch. Ja, als de 
jaartjes gaan tellen, houden de collega’s je 
liefdevol een beetje uit de wind.

Tijdens de lesbezoekjes die ik met Nel en 
Einar heb gedaan in de maanden vooraf, 
stonden de koppies van de kinderen soms 
een beetje strak. Er moest ook veel, lang 
en met veel herhaling getraind worden. En 
als je niet precies weet waar het eigenlijk 
toe moet leiden, is dat best wel saai soms. 
Bovendien is de juf of meester af en toe 
ook veel strenger dan normaal. Niet leuk.

Het beeld veranderde al een beetje tijdens de 
extra centrale training die we in Waterwin 
hielden. Toen kwamen de verschillende 
lessen bij elkaar: Einar legde alles piekfijn uit 
en toen kregen ze er plezier in.

Op de ochtend van de show allemaal 

verzameld voor de generale repetitie met 
zoveel tribunes, iedereen in mooie kleding, 
in de spotlights……. Toen begon het bij de 
deelnemers te kriebelen. Na een broodje 
en drinken was iedereen er klaar voor. De 
tribunes stroomden vol (waar zitten papa 
en mama?), het grote licht ging uit en het 
gekleurde licht aan, aftellen en starten maar!

Wat een blije koppies, wat deed iedereen 
zijn best, wat pepten de trainers hun 
leerlingen op, wat rende en zwoegde de 
toestelcommissie o.l.v. onze regisseur 
Einar, wat een leuke foto’s en filmpjes, aan 
elkaar gepraat door Jolanda en Annalies, 
nauwgezet gevolgd door Lisette. Kortom: 
Veel turnplezier! En dat is nu precies waar 
Sport Vereent zo graag voor staat.

Ik zat te glimmen op de tribune, te midden 
van “mijn” dames . Toen de oefening van 
deze oudste leden van SV, gevolgd door 
een optreden met de jongste generatie 
ook nog eens heel goed ging was ik 
supertrots en kon de dag voor mij niet 
meer stuk.
Het was geweldig….bedankt allemaal!

Ria 
(erelid en trainster)
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Vacatures
Train(st)er Recreatie – wijk Terwijde 
(Leidsche Rijn) 
2 of 4 lesuren per week – op de woensdag 
Sport Vereent is per direct op zoek naar een train(st)er. |Op dit 
moment bestaan de lessen uit 4 achtereenvolgende uren:

* 15.00 – 16.00 uur:  Kleuters 4 en 5 jaar 
* 16.00 – 17.00 uur: Meisjes 6 t/m 8 jaar 
* 17.00 – 18.00 uur:  Meisjes 6 t/m 8 jaar
* 18.00 – 19.00 uur:  Meisjes 9 t/m 11 jaar

Vanwege het grote aantal kinderen in de wijk én de toenemende 
interesse om te turnen, zijn er twee lesuren voor de groep van meisjes 
6 t/m 8 jaar. Indien er interesse is om twee van de vier lesuren in te 
vullen, dan is dit bespreekbaar.

Functie-eisen: 
Bij voorkeur leservaring in het geven van recreatie gymtraining, 
licentieniveau 3. Het belangrijkste vinden wij de algemene leservaring 
in het turnen, affiniteit met de leeftijdsgroep en het enthousiasme om 
de kinderen te stimuleren in deze mooie sport. Kortom, een positieve 
en motiverende instelling, samenwerkingsvermogen en een passie 
voor turnen!

Interesse? Meer weten?
Voor telefonische inlichtingen over de lessen zelf, kun je contact 
opnemen met Ans Dirks onder telefoonnummer 06-44732091 of 
via mail ans@sportvereent.nl. Bij andere vragen over functie-eisen, 
vergoeding e.d. dan kan dat via secretariaat@sportvereent.nl

Vind je het leuk 
om te schrijven? 
We zoeken een 
redactielid!
(ongeveer 4 uur per clubblad)

Op dit moment bestaat de 
redactie uit een vormgever 
(Jaap) en twee schrijvende 
redactieleden (Jamie en 
Lisette). De redactie probeert 
zoveel mogelijk zelf te schrijven 
om de trainers te ontlasten. 
Maar… dat lukt niet altijd  
We zijn daarom op zoek naar 
een redactielid dat het leuk 
vindt om als vrijwilliger mee 
te werken aan het schrijven 
voor het clubblad. Of nou ja, 
schrijven… het maken van 
foto’s en filmpjes tijdens de 
lessen is ook heel waardevol. 
Die spreken voor zich en soms 
hoeft er dan alleen maar een 
kleine tekst bij.

Je kunt bijvoorbeeld een 
clublid interviewen, een 
vrijwilliger, een trainer, een 
kleine reportage  maken van de 
Springkriebels, bij een activiteit, 
etc. Dat doen we met elkaar: 
vooraf bedenken we ideeën 
(via mail) en verdelen dan de 
kopij. Je kunt je tijd volledig 
zelf indelen en per uitgave 
(ongeveer 3x per jaar) is dat 
ongeveer 4 uur. 

Lijkt het je leuk? 
Neem dan contact op via 
redactie@sportvereent.nl 

We kijken uit naar je reactie! 

Ineah

Hassar

Ilse

IlseEsma Reacties op de 
jubileumshow

https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2018/12/Ineah.mp4
https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2018/12/Hassar.mp4
https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2018/12/Ilsekl.mp4
https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2018/12/Ilse.mp4
https://sportvereent.nl/wp-content/uploads/2018/12/Esma.mp4
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BEVROREN
SKIEN
CHOCOLADEMELK
SLEE ERWTENSOEP
SLEEEN
EZEL
SLOOT
GLAD
SNEEUW
HANDSCHOENEN
SNEEUWBAL 
IGLO
SNEEUWPOP
IJS
SNEEUWSCHOENEN
IJSBAAN

SNEEUWSCHUIVER
JEZUS
SNEEUWVLOK
JOZEF
MARIA
SNOWBOOTS
KERST
STALLETJE
KERSTBALLEN
STER
KERSTVAKANTIE
TRUI
KOUD
VORST
KRUIK
WAK

LANGLAUFEN
WANTEN
MUTS
WINTER
OORWARMERS
WINTERPRET
os
WINTERSLAAP
PIEK
WINTERSPORT
SCHAATSEN
WIT
SJAAL

Kerstpuzzel

Deze puzzel heeft Jaap gemaakt met woordzoekerfabriek.nl

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

Colofon

Woordzoeker! N E S T A A H C S N E E U W P O P

 E N W I N T E R P R E T S I J S P

 T O A I R A M F E Z O J D U O K R

 N W L A N G L A U F E N K R U I K

 A A H A E T T S T A L L E T J E J

 W K P A A S E V L B E V R O R E N

 E E E T N J J R N E I K S S Z R E

 O R O K S D S I S U E S T U M E E

 O S S O N R S L H L D V S R T Z O

 R T N L C H O C O L A D E M E L K

 W B E V H O S V H K L A E L G T E

 A A T W T W S W A O G E P I E K S

 R L W U U L U N S N E E U W B A L

 M L R E E E T T I W I N T E R J S

 E E E E E I T R O P S R E I N I W

 R N E N E O H C S W U E E N S I V

 S N S S T O O B W O N S R I T O J

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 8Jaargang 85 december 2018

Ondanks dat we nu bijna kerst vieren, 
is het erg leuk om even de zon in huis 
te halen. Want… wat een leuke foto’s 
hebben jullie ingeleverd na de oproep om 
een foto te maken waarop je lekker aan 
turnen bent. Handstanden, bruggetjes… 
we hebben ze allemaal voorbij zien 
komen. Ontzettend leuk om ook te lezen 
waar jullie zijn geweest en vooral dat 
jullie de gymles zo misten. Gelukkig duurt 
de kerstvakantie minder lang. 
Het was voor de redactie lastig kiezen uit 
zoveel leuke en bijzondere foto’s. Ook de 
omgeving waar de foto’s zijn genomen 
waren allemaal erg mooi. Maar we zijn 
eruit gekomen…. 

En de winnaar is…. Yoliene!
Er komt een leuk SV-seizoenenpakket 
jouw kant op!

Uitslag zomerfotowedstrijd 

1

Yoliene, de winnaar van de fotowedstrijd Nikki

Karen met haar zoon Lisa Noah met haar hond Beike Karen Noah
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Loïs

Nienke

Grote clubactie
Ook dit  jaar heeft Sport Vereent weer meegedaan met de Grote 
Clubactie. 75 verkopers zijn op pad geweest en Iedereen heeft 
geweldig zijn/haar best gedaan en er voor gezorgd dat er dit jaar meer 
loten zijn verkocht dan vorig jaar.
Aantal verkochte loten 2018:  1.479

Wanneer is de trekking?
Op woensdag 12 december 2018 is de trekking verricht door de notaris. 
De trekking van de Grote Clubactie 2018 staat op de website van de 
Grote Clubactie.

Leuke weetje: 
• 1.479 verkochte loten 
• 19 verkochte loten per verkoper
• 75 verkopers
• 877 loten kopers
• 30 verkopers hebben gekozen voor een VVV-cadeaubon
• 14 verkoper gaan voor een jubileum artikel
• 4 verkopers hebben gekozen voor een kledingcheque
• 3 verkopers hebben gekozen voor restitutie contributie
•  24 verkopers hadden geen 10 loten of meer gekocht  

of hebben geen keuze aangegeven.

Top drie verkopers
1. Destany Kolfschoten (98 loten)
2. Ilse de Leeuw (91 loten)
3. Belen Sanchez Y Fenandez (74 loten)

Destany heeft dan ook de clubprijs voor de meest verkochte loten 
gewonnen en krijgt een VVV-cadeaukaart van 25 euro bovenop 
haar keuze. Gefeliciteerd, een hele prestatie, evenals alle andere 
lotenverkopers.

Via de leiding of penningmeester worden de keuzes verdeeld. Enorm 
bedankt voor jullie inzet bij de verkoop en we houden jullie op de 
hoogte.

Team Grote Clubactie SV

Zomerfotowedstrijd (vervolg)

www.clubactie.nl
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“Hé hoe is het met jou?”
“Nou… wat zie je er goed uit!”
“Jeetje, lang niet gezien, je bent 
niks veranderd hoor!”
“Owww weet je nog de 
Gymnaestrada van 1991?”

Wat een gezelligheid bij de feestavond/
reünie op vrijdag 16 november. Nog maar 
nauwelijks bijgekomen van de geweldige 
jubileumshow, was dit de laatste activiteit 
in het jubileumjaar. Maar wel ontzettend 
gezellig! Met een kleine honderd 
aanwezigen was het fijn elkaar weer te 
ontmoeten. 

In een blauw/wit versierde kantine van 
v.v. Elinkwijk (dank voor de gastvrijheid!) 
werd het al snel gezellig druk. Om in de 
sfeer te komen was er een (blauw ) 
welkomstdrankje, een taartje en werden 
er foto’s uit “de oude doos” getoond. 
Ongecensureerd… dus gespreksstof 
genoeg. 

Hoewel we niet bang waren voor het 
ontbreken van gespreksstof, was er van 
alles geregeld: een ‘actiehoek’ waar je je 

sportiviteit kon testen, op de foto met 
elkaar kon gaan in het SV-schilderij, een 
fotohoek waar iedereen oude foto’s van 
85 jaar SV kon bekijken en een bord met 
leiding van vroeger er nu. Tussendoor 
werd een online spel gespeeld om te testen 
wie de meeste SV-kennis bezat. Voor de 
3 winnaars waren er chocoladeprijzen, 
met als hoofdprijs ‘Sport Vereent’ in 
chocoladeletters.

Er waren deelnemers die net zo fanatiek 
waren als met turnen… de hoofdprijs was 
daardoor niet helemaal eerlijk, maar… 
daardoor zijn de chocoladeletters wel 
verdeeld onder SV-ers met hart voor de 
club. 

Naarmate de avond vorderde, werd ook 
de dansvloer gevuld dankzij muziek van de 
DJ. Om 1 uur was het nog steeds gezellig, 
maar hebben we langzaamaan iedereen 
eruit gezet   

We hebben genoten van alle gezelligheid, 
herinneringen en vrolijkheid. Een echte SV 
avond en voor herhaling vatbaar. Bedankt 
dat jullie er waren! 
Rafaele, Inge, Annalies, Jolanda, Ria, Sylvia 

en Lisette

Gezelligheid bij de reünie
EEN BIJZONDERE BRIEF….. 
Deze mooie brief ontvingen wij na een oproepje in het Algemeen Dagblad van de 92-jarige Jan Delfgou, oud-lid. Zo zie je maar… eens een SV’er, altijd een SV’er!  

Geachte mevrouw Cloo,
Verrassend las ik vanochtend in de ” Lezers helpen lezers “ rubriek  van het AD het bericht van het 85 jarig bestaan van Sport Vereent. Ik ben Jan Delfgou, ben inmiddels 92 jaar, heb mijn jeugd in Zuilen doorgebracht en moet rond 1935 lid van Sport Vereent zijn geweest.

Dat was met een jongensgroep en als ik mij niet vergis, onder leiding van de heer Goedee. En dat alles in de gymnastiekzaal van de openbare School 2 aan de Daalseweg, waar ik zelf ook op school was. Een onderdeel van de  gymles was toen het instuderen van een vrije oefening in groep voor de uitvoering van de viering van het eerste lustrum van de vereniging in 1938 in het oude gebouw van TIVOLI aan de Kruisstraat in Utrecht.Hoe lang ik lid ben geweest kan ik mij niet meer herinneren.
 
Als ik een sprong mag maken, dan woon ik sinds 1968 in Eemnes, waar ik De Eemnessser Gymnastiek Vereniging EGV heb opgericht die inmiddels ook al vijftig jaar bestaat. Ik ben daar 10 jaar voorzitter van geweest. Ook was ik nog secretaris van de toenmalige Stichtse Turnkring en vier jaar secretaris van het hoofdbestuur van de oude KNGV.

Helaas kan ik uw reünie, om gezondheid redenen niet bijwonen maar had er wel behoefte aan toch te reageren.Ik wens u veel genoegen bij de viering en groet u hartelijk.

Jan Delfgou
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Gezelligheid bij de reünie
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Het rayon de Vechtstreek, waartoe Sport Vereent 
behoort, organiseerde een jurycursus voor 
belangstellenden die misschien bij de 3 / 4 kampen of de 
recreantenwedstrijd wilden gaan jureren. Een verslag…

Ik zou op stap gaan met zes mede-cursisten, maar na 
ontvangst van de eerste instructies, modules en steno-
tekens, haakten er 3 helaas af. Dit was een beetje te 
hoog gegrepen... Nog even geïnformeerd bij Marian , 
de cursusleidster. Ach joh, dat valt wel mee. Dit is nu 
eenmaal beschikbaar bij de KNGU en altijd makkelijk, 
maar ik ga het echt voor iedereen te begrijpen maken 
hoor. 

Dus… op naar Woerden, samen met Nisha, Ans en 
Marian. En het was inderdaad leuk en leerzaam. 
Hoe moet een radslag technisch nu correct worden 
uitgevoerd, welke aftrekpunten zijn er voor kromme 
benen, foutjes, voorzeggen, enz. Het week gelukkig 
niet veel af van onze eigen instructie die nu bevestigd 
werd. Dit alles ondersteund door leuk filmmateriaal en 
deskundig aan elkaar gepraat door Marian Kwakkenbos. 
Kon ik mijn verhalen uit de oude doos lekker mee delen. 
En…het mysterie wisselopsprong is nu officieel door 
haar bevestigd Bo en Anouk  Jammer genoeg waren 
Marian en Nisha de tweede avond verhinderd zodat 
Ans en ik samen het einde haalden en dankbaar het vele 
lesmateriaal in ontvangst namen. Dit laatste kan gelukkig 
ook volop voor onze eigen wedstrijden gebruikt worden.
Misschien ook interessant voor de dames die bij ons 
altijd bij de clubkampioenschappen en de springkriebels 
de punten geven. Allemaal oud-turnsters of trainsters 
die nauwgezet ons eigen juryreglement bestuderen en 
uitvoeren maar ook nieuwsgierig zijn naar officiële info.

En ik hoorde net dat de meiden van Laura hebben 
ingeschreven voor de 4 kamp wedstrijd, dus misschien 
zien jullie ons dan aan een jurytafeltje!

Ria 

Woensdag 28 november was het weer zover, we hadden 
ons Sinterklaasfeest. In de gymzaal van Terwijde kwamen 
alle kinderen tot 8 jaar van SV bij elkaar om gezellig te 
pietengymmen. Er werden verschillende onderdelen 
gedaan zoals klimmen in het wandrek, over de brug 
klimmen en geoefend om pakjes in de schoorsteen te 
gooien. Sommige kinderen waren mooi verkleed als een 
pietje en konden de kinderen ook geschminkt worden. 
Ook dit jaar werden we weer verrast met een bezoek van 
sinterklaas en zijn pieten. Er werd gezongen, pepernoten 
uitgedeeld en juf Isabel mocht dit jaar ook bij Sinterklaas 
op schoot net als nog een paar kinderen. 

Sinterklaas wilde ook wel graag wat gymoefeningen zien 
dus werd er een mooie radslag gemaakt op een lijntje en 
ook juf Laura liet zien dat ze het nog goed kon. Ook de 
pieten gingen even kijken of ze het een en ander konden 
op de toestellen. Dat ging niet altijd even goed maar 
gelukkig konden de kinderen het dan even uitleggen. 

Voordat Sinterklaas weer ging, hebben de kinderen hem 
nog de dans van onze jubileumshow laten zien en hij 
was erg onder de indruk. Daarna hebben de kinderen 
nog even verder geoefend op het pietenparcours. Na 
afloop kregen de kinderen nog een cadeautje en een 
pietendiploma die sinterklaas had achter gelaten. 

Tot een volgende keer!
De jeugdcommissie

Van de redactie: er zijn helaas geen Sinterklaasfoto’s 
beschikbaar.

Sinterklaas
feest

Jurycursus 
recreanten
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Na de geslaagde jeugddag en daarna de juniorendag, was het 25 oktober de beurt aan 
de senioren en de vele vrijwilligers van Sport Vereent.  Dit alles in het kader van ons 
85-jarig jubileum. Wat was het een grote opkomst !!

Wat zijn wij trots…
… op al onze seniorleden die op twee locaties ieder dinsdagavond enthousiast komen 
sporten bij Ria en Nel. Velen zijn al meer dan 10 – 20 – 30 – 40 jaar en zelfs nog langer 
lid! Dat is toch erg bijzonder. Ook op deze avond was de saamhorigheid weer groot.
… onze enthousiaste leiding! 
… op de vele vrijwilligers binnen onze vereniging waarvan er velen van kinds af aan 
lid zijn.. Altijd kunnen we maar weer een beroep op jullie doen: jureren, assisteren op 
de lessen, creatief behulpzaam zijn, catering tijdens onze wedstrijden, redactie clubblad, 
jeugdcommissie, kampcommissie en op diverse andere  fronten. Wat moeten wij zonder 
jullie… bedankt! Met name het bestuur heeft een zware taak. Met steeds minder 

Senioren/vrijwilligersavond 

bestuursleden moet er véél werk verricht worden. Helaas zijn er al vele jaren vacatures 
waaronder een voorzitter.

Deze avond was bedoeld als een bedankje aan iedereen.
We begonnen de avond met een welkomstdrankje gevolgd door een heerlijk buffet. 
Dit voortreffelijk buffet was klaargemaakt door de vrijwilligers van buurtvereniging 
het Geuzenkwartier, o.a. de verse kippensoep was een goede start. Na afloop van het 
buffet konden we gaan genieten van een theatervoorstelling van Peertoff . Zij hebben 
er een hele gezellige voorstelling van gemaakt en hier en daar werden er “toffe peren 
“uitgereikt.
Al met al een geslaagde gezellige “Sport Vereent” avond!

Nel de Rooij

Vrijwilligers 
lied

https://photos.app.goo.gl/5Z1LKuavidrTo7iP7
https://photos.app.goo.gl/5Z1LKuavidrTo7iP7
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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!  >>>

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

D
e N

ieuwe Kleren van de Keizer

10 februari en 17 maart 2019 

1 Voorwoord

2 Careyn

3 Cliënt

4 Zorg

5 Medewerker

6 Vastgoed

7 Bestuur en toezicht

8 Financieel beleid en risico’s

Careyn De Prinses
Nieuwsblad December 2018

Concert mannenkoor

Werkbezoek directeur

Viering bij het Leger met starters

In deze nieuwsbrief
Activiteiten overzicht December 2
Muziekmiddag ‘Het vergeten liedje’ 3
5 Heren 5
Prinsessenkoor 7
Rocky 7
Werkbezoek 8
Hulp Kerstviering 9
Ideeën 9

Utrechts

Lang & Gelukkig
Sprookjestheater

We spelen het sprookje ‘de 
Nieuwe Kleren van de Keizer’ 
op 10 februari en 17 maart 
in Stadstheater de KOM in 
Nieuwegein. Kom kijken!

Utrechts

Lang & Gelukkig

Sprookjestheater

D
e N

ieuwe Kleren van de Keizer

10 februari en 17 maart 2019 

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
https://www.dekom.nl/agenda/3054/Utrechts_Sprookjestheater/De_Nieuwe_Kleren_van_de_Keizer/
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