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Voorwoord 
 
 

Beste Allemaal. 
 
De eerste maanden van 2015 zitten er al weer op. De komende maanden 
komen er weer de nodige activiteiten waaronder een aantal wedstrijden 
aan. Zoals de onderlinge wedstrijd en ook organiseert Donar weer de 
Bosancup. 
 
Zeker niet onbelangrijk is onze algemene ledenvergadering op 
vrijdag 20 maart waarover u verderop meer informatie zult kunnen 
lezen. 
Wij hopen dat er veel leden of ouders van jeugdleden zullen komen om 
o.a. met ons mee te denken over hoe we Donar nog beter vooruit kunnen 
helpen en misschien wilt u ons wel helpen om bepaalde activiteiten te 
organiseren.Dit jaar zullen we een aantal nieuwe mensen in het bestuur 
gaan begroeten en anderen zullen hun taak neerleggen of iets anders 
gaan doen. We hopoen u dan ook op 20 maart te mogen begroeten. 
Ik wens iedereen die gaat meedoen met een wedtrijd of andere activiteit 
al vast heel veel succes! 
 
E.Castens (Voorzitter) 
 
 

Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden? 
 

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door schriftelijk op 
te zeggen bij het ledensecretariaat en wel 30 dagen voor het begin van 
het nieuwe kwartaal. Adres Volendamlaan 865/5 2546 CD Den Haag. 
Als schriftelijke opzegging geldt ook de opzegging per e-mail: 
ledensecretariaat@donargym.nl   Mondelinge of telefonische opzeggingen 
aan andere personen, bestuursleden of aan de leiding zijn niet geldig.  
 
 
Colofon:         
Gymnastiekvereniging Donar                      
Renswoudelaan 47, 2546 XE Den Haag           
www.donargym.nl ; e-mail: info@donargym.nl                                  
redactieadres en advertenties: loestrompet@hotmail.com                

Oplage ca. 500. Drukker: Sportservice Zuid-Holland           Volg Donar ook op facebook     

Zie voor mededelingen, foto’s, verslagen, lesrooster, agenda etc. ook de website van 
Donar www.donargym.nl. 
 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
http://www.donargym.nl/
mailto:info@donargym.nl
mailto:loestrompet@hotmail.com
http://www.donargym.nl/
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Kom dan vrijdag 20 maart naar de Algemene Ledenvergadering 
Alle (Ere)Leden, Leiding, Donateurs en ouders van onze jeugdleden. 
Het bestuur van Donar nodigt u hierbij uit voor de 111e Algemene 
ledenvergadering op vrijdag 20 maart 2015 in de André Castens 
Sportzaal, Renswoudelaan 47 in Den Haag. 
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 
AGENDA 

1. Opening 
2. Herdenking overleden leden en/of donateurs 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering  dd 28 maart 2014 
5. Jaarverslagen 2014 van 

Secretariaat, Penningmeester/Kascommissie, Technische commissie 
6. Begroting 2015 
7. Werkplan Technische commissie 2015 
8. Bestuursverkiezingen: 

De functie van secretaris is vacant. 
Aanmelding c.q. voorstellen m.b.t. nieuwe kandidaten voor een 
bestuursfunctie dienen per email voor 13 maart 2015 bij het bestuur 
te zijn. 

9. Jubilea, uitreiking bekers en onderscheidingen 
10.Verkiezing kascommissie 

    11.Rondvraag 
    12.Sluiting 
 
Na afloop van de vergadering is er met een drankje en 
hapje nog gelegenheid tot napraten en de 
jubilarissen en onderscheidenen te feliciteren. 
 
 
 
De jaarstukken kunnen een week voor de vergadering worden 
opgevraagd, per email via bestuur@donargym.nl of schriftelijk bij het 
bestuur op adres Renswoudelaan 47, 2546XE Den Haag 
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Verzonden: woensdag 7 januari 2015 09:09 
Aan: 'Juf Claudia' 
Onderwerp: RE: info Springdagen  
  
Beste Claudia en natuurlijk alle andere  
vrijwilligers,  
Mijn dochter Lisanne heeft een topdag gehad.  
Bedankt voor de organisatie. 
  
Mvg Miranda van Elk  
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‘Waarom moet dat jureren nou zo lang duren?’….  
 

Dat is de vraag die ik regelmatig op de bank, tijdens wedstrijden, hoor. 
Daarom wil ik graag proberen iets meer over jureren uit te leggen. Wat 
namelijk niet veel mensen weten, is dat jureren meer inhoudt dan 
gewoon een cijfer geven.  
 
Een oefening bestaat uit een E-score en een D-score. Als een turnster alle 
verplichte elementen uitgevoerd heeft, krijgt zij de basis D-score. Deze 
score verschilt per leeftijd en niveau. Als de turnster een element heeft 
weggelaten, het min-element of het plus-element (als dat mogelijk is in 
de oefenstof), dan gaat er 0.30 af of krijgt zij er 0.30 bij een plus-
element. Je kan je D-score dus verhogen of verlagen door moeilijkere of 
makkelijkere elementen te turnen. Elementen worden opgeschreven door 
de jury, zodat zij na de oefening kunnen controleren of alle verplichte 

elementen zijn geturnd en in de goede volgorde zijn gedaan. Controleren 
is 1 ding dat tijd in beslag neemt. De jury schrijft namelijk niet alle 
elementen in woorden op, ieder element heeft een eigen symbool. Tijdens 
een wedstrijd schrijft de jury de symbolen die hij of zij voorbij ziet komen 
op een blaadje (let maar eens op, de jury kijkt alleen maar naar de 
turnster!) en kan adh van de oefenstof ontcijferen of alle elementen 
geturnd zijn. Soms zijn er elementen verwisseld, of heeft de turnster 
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elementen toegevoegd. Daar zijn ook allemaal aparte regeltjes voor. Een 
jurylid moet dus goed controleren hoe de oefening is uitgevoerd.  
 
Dan moet de oefening ondertussen ook nog beoordeeld worden. Dat is de 
E-score. Daar wordt uitgegaan van een 10. Er wordt gekeken naar o.a. 
lenig-heid, netheid, spanning, juiste uitvoering van de elementen, hoogte, 
wiebels, vallen, landing, zelfverzekerdheid, juiste kleding, hulpverlening van 
trainster (ook voorzeggen!). Op deze puntjes worden tussen de 0.10 en 
0.30 afgetrokken. Al deze puntjes bij elkaar opgeteld, worden van een 10 
afgetrokken. Dus de jury moet aan een hoop dingen denken tijdens een 
oefening. 
De uiteindelijke score van een oefening is de D-score en de E-score 
samen. Als een turnster een D-score heeft van 4.50 en een E-score van 7, 
(omdat alle kromme armen, wiebels, niet gestrekte tenen, aan je pakje of 
je haar zitten bijvoorbeeld, zijn afgetrok-ken) is de score een 11.50. 
Daarom kan het ook voorkomen dat de turnster op haar diploma een 14 
heeft staan. Dan heeft ze het heel goed gedaan!  
   

Vorig jaar heeft een aantal ouders de jurycursus gedaan en daar is Donar 
hel blij mee, omdat je op wedstrijden vaak een jurylid moet meenemen. De 
nieuwe juryleden moeten natuurlijk wel de kans te krijgen om in de praktijk 
te oefenen. Tijdens de cursus heb je niet te maken met wachtende 
kinderen en ouders.  
Hopelijk hebben jullie bovenstaande een antwoord op de vraag waarom 
het zo lang duurt. Wij zijn heel blij met onze juryleden en mochten er 
ouders zijn, die het leuk lijkt om ook te jureren, dan kan dat bij 
de leiding worden aangegeven. Graag zelfs! Er starten zo nu en dan 
nieuwe cursussen. Juryleden zijn onmisbaar en ondanks dat het soms wel 
lang duurt, bedenk dan maar dat ze er uiteindelijk voor uw kind zitten.  
Groetjes Mieke     
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Succesvolle eerste regiowedstrijd 
 

Op zaterdag 31 januari werd de eerste regiowedstrijd van dit jaar geturnd 
door de turnsters met niveau N3, N4 en 3e divisie.  
In de ochtend waren Kim, Caitlin, Shiomarah en Vera aan de beurt. Caitlin 
begon haar wedstrijd erg goed op brug, maar werd door een mindere 
balkoefening 22ste van de 36 turnsters. Kim had in dezelfde wedstrijd juist 
een erg goede balkoefening, ze werd zelfs eerste op de balk van alle 
deelnemers. In totaal werd ze 7e, en daarmee plaatste ze zich voor zowel 
de districtsfinale als de landelijke halve finale. 
Vera en Shiomarah turnden ook een goede wedstrijd. Vera werd daarbij 
2e op de balk en 5e in totaal. Shiomarah werd 9e en allebei hebben ze 
zich geplaatst voor de districtsfinale en de landelijke halve finale. 
 
In de middag turnden Merel, Liz, Lisa en Lou-ann hun wedstrijd. Liz 
turnde hele stabiele oefeningen en werd daarmee 7e. Ze plaatste zich 
daarmee voor de districtsfinale en de landelijke halve finale. Merel en Lisa 
kwamen helaas net iets te kort voor de landelijke halve finale, maar 
plaatsten zich wel voor de districtsfinale. Ze werden respectievelijk 10e en 
11e (met een onderling verschil van 0,050), en hebben het dus prima 
gedaan. Merel werd zelfs 1e! op sprong en 2e op brug. 
Lou-ann turnde voor het eerst keuze oefen-stof, en deed dit ook met 
succes. Ze liet stabiele oefeningen zien zonder grote fouten, en behaalde 
daarmee een vierde plaats en een plek op het podium. Lou-ann plaatste 
zich ook voor de districtsfinale en de landelijke halve finale.  
 
Het was kortom een erg 
geslaagde wedstrijddag, en 
we hebben veel zin in de 
rest van het 
wedstrijdseizoen! 
Mark 
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Even  voorstellen…… 
 

Minstens één keer per week turnen dat geldt voor de meeste leden van 
Donar. De leiding staat vaak vele uren per week in de turnzaal. Bijgestaan 
door de voorturnsters leren zij de kinderen hoe mooi te turnen en 
organiseren zij de vele activiteiten bij Donar.  
Dit jaar is er voor een aantal van de voorturnsters de mogelijkheid om in 
Den Haag de opleiding te volgen als een volgende stap. Om ervoor te 
zorgen dat Donar goede trainsters blijft houden zijn 9 meiden op 7 
februari gestart met de nivo 2 assistentencursus. 
Je hebt hen ongetwijfeld al vaker gezien maar we stellen hen graag nog 
even voor: 
Flo Dijkhuizen: voorturnster bij Rachel en Mark (selectie) 
Demi  van den Bosch: voorturnster bij Rachel 
Merel van Delft: voorturnster bij Rachel en Ilse 
Dunya Vos: voorturnster bij Kimberly en Yascha (selectie) 
Daphne Deurloo: voorturnster bij Kimberly 
Anchella Muijselaar: voorturnster bij Kimberly 
Sharini Ramautar: voorturnster bij Renske 
Martine Doldersum: voorturnster bij Renske 
Nour Hochlaf: voorturnster bij Saskia (selectie) en Yascha (selectie) 
 

In juni hebben zij de cursus afgerond en we gaan ervan uit dat we dan 
een mooi verslag met de felicitaties kunnen maken van de diploma-
uitreiking.  
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Turncompetitie 
 

De dames selectie is dit seizoen lekker gestart in de TurnCompetitie 
De meiden van Poule 2 behaalde een 2e plaats tijdens hun eerste 
wedstrijden op 10 januari. Helaas raakte Leoni geblesseerd aan haar 
enkel tijdens haar vloeroefening en is het afwachten wanneer zij weer 
volledig kan trainen. Sterkte LEO!! 
De meiden uit de combi 
Poule5-2 met Quintus lieten 
op 17 januari alle concurrenten 
achter zich en werden met een 
verschil van maar liefst vijf 
punten 1e.  Lieve behaalde een 
2e plaats op balk en Nikita was 
individueel de beste van de 
wedstrijd! 
24 januari turnden de meiden 
in Poule 5/6 zich naar een 3e 
plaats. RomySophie werd 3e op 
sprong en Nadia 2e op vloer.  
Poule 5-1 was op 7 februari 
aan de beurt, de groep behaalde de 3e plaats. Individueel werd Amina 2e 
op sprong en Michelle 2e op balk. Een week later was Poule 5-1 weer 
aan de beurt en behaalde zij ook een 3e plaats. Amina werd 2e op balk en 
sprong. 
In de middag van 14 februari  hadden de meiden van Poule 2 hun 2e 
wedstrijd. In Zoetermeer gingen zij de strijd aan met Tumo. Het was de 

laatste wedstrijd voor 
de individuele Rayon-
wedstrijden in maart en 
extra spannend omdat 
Eline, Romy en Annicka 
voor het eerst hun 
(nieuwe) vloeroefening 
op een wedstrijd 
turnde. Romy deed dat 
vol overtuiging en werd 
meteen 1e op vloer. 
Annicka behaalde op 
brug de 1e plaats. 

 Het gehele team werd met 0,88pnt verschil 1e!!!!!!! 
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 Zalencompetitie ronde 1 2015 
 
Op zondag 8 februari was de dag waar veel kinderen naar uit hadden gekeken. De 
eerste ronde van de 
zalencompetitie. 
Tijdens de eerste wedstrijd 
waren de lessen van 10 tot 
15 van de juffen Ilse, Renske 
en Rachel aan de beurt. 
Helaas waren een aantal 
meiden ziek, die hebben op 
22 maart nogmaals een 
kans om te laten zien waar ze 
voor geoefend hebben in de 
lessen. Er zijn mooie en hele 
moeilijk oefeningen geturnd. 
Het was lastig, want je moet 
de hele oefening uit je hoofd 
kennen.  
Hieronder is een overzicht van de medaillewinners van de eerste wedstrijd van de 
zalencompetitie, ronde 1. Een overzicht van het zalentotaal (waarbij de punten van 
alle lessen gerangschikt zijn) is elders te vinden!  
Meiden, jullie hebben het onwijs goed gedaan, hopelijk zie ik jullie op 22 maart om 
weer goede oefeningen te laten zien! 
Groetjes, Juf Ilse  
 

10/11  jaar nivo 13       2.  Maya Prgin :      45,7 pnt 

10/11  jaar nivo 12 1. Elfi Plas:            48,0 pnt 

12/13  jaar nivo 12 1. Quincey vd Hoogenband: 50,25 pnt 

12/13 jaar nivo 11 1. Stella Rumenjak: 48,25 pnt 

14/15 jaar nivo  11 1. Charon Nieuwpoort:         51 pnt 

16 +  jaar nivo 10 1. Nour Hochlaf:     49,7 pnt 
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De tweede ronde 
van de eerste 
zalencompetitie 
was ontzettend spannend want er waren zoveel kinderen met mooie turnoefeningen! 
Je kon goed zien dat de kinderen heel goed hadden geoefend met de juf. Het was dan 
ook een hele spannende strijd tussen juf Ilse, juf Rachel en juf Renske. Maar het was 
ook een hele gezellige wedstrijd omdat alle deelneemsters graag aan de papa’s, 
mama’s en andere familie/vrienden aan de zijkant wilden laten zien hoe goed ze 
kunnen turnen.  
Het zou heel leuk zijn als jullie ook allemaal weer mee doen aan de tweede 
zalencompetitie op 22 maart want dan zien we vast en zeker weer zulke mooie 
oefeningen! Hopelijk tot dan! Groetjes juf Renske.  
 
6/7 jaar niveau 15.    6/7 jaar niveau 14 

1. Julie Fries met 50,8 punten  1. Tirza Fracassi met 50,4 punten  
2. Evi Maartense met 50,25 punten  

8/9 jaar niveau 14   8/9 jaar niveau 13 
1. Angie Verstraten met 52,2 pnt    1. Romy van Rijn met 48,5 punten 
2. Yennah Lamens met 51,2 pnt  
3. Eponine de Boer met 50,3 pnt  

10/11 jaar niveau 13   8/10 jaar niveau 12 
1. Steffanie Meurink met 44,7 pnt   1.  Anika Chavrakove met 46,5 punten 

8/9 jaar niveau 11 
1. Thana Jelier met 45,75 punten 

 

 
  

 

 

 

 

 



11 

 

 

Derde wedstrijdronde 

In de derde wedstrijdronde zaten de meisje van Naomi, Jessica, Kim en Rachel. Het 
was een hele volle wedstrijd en het wachten duurde daarom soms wat lang, maar de 
meisjes hebben goed gewacht en waren heel geconcentreerd bezig met hun wedstrijd. 
Het was een gezellige wedstrijd waarin iedereen liet zien wat zij tot nu toe al geleerd 
hebben. 
 

6 – 7 jaar, niveau 15  6 – 7 jaar, niveau 14 
1ste Noëlla  52,15  1ste Carmen 48,00 
2de Chanel 50,10 
3de Safae  50,00 
8 – 9 jaar, niveau 14  8 – 9 jaar, niveau 13 
1ste Eya  50,5  1ste Alisha  47,7 
2de Danique 49,8  2de Dewi  45,2 
3de Lindy  49,05  3de Isabel  44,65 
4de Christina 47,75 
8 – 9 jaar, niveau 12  10 – 11 jaar, niveau 13 
2de Charlotte 43,7  3de Emma  41,0 
 
Om ongeveer kwart over 5 startte de laatste wedstrijd van de zalencompetitie. 
In deze wedstrijd moesten de kinderen van meester Thierry, juf Naomi, juf Jessica en 
de voorselectie tegen elkaar strijden.  Ondanks dat de wedstrijd laat startte, heb  
ik toch veel mooie oefeningen 
voorbij zien komen. Er zijn dan 
ook veel medailles verdiend.  
In deze wedstrijd ronde heeft 
meester Thierry de meeste 
punten verdiend en die staat 
dan ook bovenaan bij wedstrijd 
4. De les van juf Kimberly 2 is 
als tweede geëindigd, juf Naomi 
2 als derde en juf Jessica 2 als 
vierde.       Juf Naomi 
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Naam Niveau Leeftijd Juf/meester Punten Plaats 

Lieke 11 8-9 jaar Voorselectie  47,8 1e  

Rosario Denia Llacer 10 8-9 jaar Voorselectie  46,95 1e  

Lisa Uiterwijk JTL 6-7 jaar Voorselectie 48,95 1e  

Jamie Kroon 15 7-9 jaar Thierry 50,1 1e  

Tuana Elmaci  13 10-11 jaar Thierry 51,65 1e 

Julian Sjambar 12 12-13 jaar Thierry 52,35 1e  

Bente Brinkman 12 12-13 jaar Naomi 2  48,5 1e  

Kristel van Kuijk 13 10-11 jaar Naomi 2  43,15  3e 

Dunya Vos 11 14-15 jaar Kimberly 2 45,5 2e  

 

 
Zalentotaal 
 

Plaats Les Totaal Punten  

1 Rachel 3 254,85 14 

2 Thierry 251,05 13 

3 Ilse 1 245,88 12 

4 Renske 2 244,10 11 

5 Kim 1 243,55 10 

6 Rachel 1 239,05 9 

7 Renske 1 239,0 8 

8 Naomi 1 236,7 7 

9 Rachel 2 235,17 6 

10 Ilse 2 231,25 5 

11 Kim 2 226,17 4 

12 Naomi 2 226,13 3 

13 Jessica 1 221,80 2 

14 Jessica 2 198,75 1 

 
Voor het totaal tellen de beste vijf scores van een les mee. Zoals je ziet staan juf 
Rachel nu eerste, maar de verschillen zijn heel klein. Wil je dat jouw juf of meester 
eerste wordt of blijft? Doe dan op 22 maart mee aan de tweede ronde van de 
zalencompetitie! 
 

Jeugdredactie  - iets voor jou? 
 

Donar is altijd op zoek naar creatieve leden om 
onze vereniging te ondersteunen. Vind je het leuk 
om ook stukjes voor het krantje te schrijven, over 
bijvoorbeeld je wedstrijd, je les of iemand van de 
leiding of van je les te interviewen?? Geef je dan p 
al (jeugd)redactie lid. Stuur een email naar 
bestuur@donargym.nl 

mailto:bestuur@donargym.nl
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Dat de Haagse Bosan Cup in 2013 en 2014 een succes was wisten 
we....... Maar wie had durven dromen dat het toernooi in 28 minuten 
(!!) vol zou zitten dit jaar.  
Zondag 25 januari ging de inschrijving voor de editie van 2015 om 18.00u 
open. De teller ging als een razende omhoog en om 18.28u waren de 480 
beschikbare plekken vol. Inmiddels staan er ook al 340 kinderen op de 
wachtlijst. Verenigingen uit heel Nederland hebben zich ingeschreven om 
op 6 en 7 juni in Overbosch te komen turnen.  
We gaan ons best doen om er weer een succes van te maken en we 
kunnen dus wel wat vrijwilligers gebruiken. Dus wie wil meehelpen tijdens 
dit toptoernooi, dat georganiseerd wordt door je eigen vereniging  
Aanmelden om te helpen kan al via hbc@donargym.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTIE- ATTENTIE- ATTENTIE!! 
 
Badmintonleden kunnen zich weer 
aanmelden. 
Heb je zin in lekker recreatief bewegen 
(dus zonder stress van een echte 
competitie etc.) meld je dan aan voor de 
Badminton op de donderdagavond in 
de zaal aan de Rederijkersstraat 120 
vanaf  20.00 uur. Informatie bij Eric 
Castens,tel. 0174 297136 na 18.00 uur 
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NL Doet 
20 en 21 maart is het weer tijd voor NL Doet. Donar 
doet op zaterdag 21 maart mee. Tijdens deze dag 
kunnen vrijwilligers zich aanmelden om de zaal 
schoon te maken, op te knappen en de tuin te 
onderhouden.  

Er wordt een uitgebreide lunch voor alle helpers geregeld. 
Wil je meer informatie kijk dan op onze website www.donargym.nl of op 
de website van nldoet.nl. Hier kun je onze aangemelde klus ook vinden 
Aanmelden om te komen helpen kan via NLDoet@donargym.nl of de 
website van nldoet.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jamie   Kroon 
Faziela   Rehman 
Sumayya   Rehman 
Jonay   Wiashi 
Chelsey van Zanten 
Hulya v. d Zwan 
Zilan v. d Zwan 
Julie   Fries 
Yaren   Oztürk 
Rumeysa   R. Yilmaz 
Jesse   Oosterveer 
Klaudia   Kesminowicz 
Anass   El Arkoubi 
Hajar   El Arkoubi 
Noëla   Buke 
Charrity   Raadwijk 
Zoë 
Sarah 

  Aries 

Darren   Menke 
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Ilayda  Uguz 01-3 
Sophie Debets 03-3 
Dunya Morabit 04-3 
Martijn Morelissen 05-3 
Lucas Hendriks 06-3 
Cynthia De L' Orme 07-3 
Lindsay Vliegenthart 08-3 
Faziela Rehman 09-3 
Sumayya Rehman 09-3 
Lieke Bosch 10-3 
Jasmine Bouwens 11-3 
Uma van der Puye 11-3 
Aicha Ouled L' Kadi 12-3 
Jet Verkoren 12-3 
Daphne Vestjens 13-3 
Amber Storm 14-3 
Sacha Plugge 16-3 
Mujah Nde 18-3 
Vanya Karnaukh 18-3 
Romy-Sophie Marijt 19-3 
Fatma Belen 20-3 
Christina Schuijer 22-3 
Djelena Massing 27-3 
Janneke Stratmann 27-3 
Junairo Mercera 30-3 
Rosa Waters 30-3 

 
 

Elora Winnink 02-4 
Eponine de Beer 02-4 
Mara Winnink 02-4 
Fleur van den Berg 03-4 
Cloe van den Berg 04-4 
Joelle de Jong 04-4 
Merel Smeets 04-4 
Claire Elise van der Toorn 06-4 
Vincenzo Groos 06-4 
Sofia van Soldt 08-4 
Silke van Kuijk 09-4 
Allae Taib 10-4 
Vera de Groot 11-4 
Reyna Kallan 12-4 
Carmen Kortekaas 13-4 
Casper de Beus 13-4 
Yara Dorgelo 15-4 
Dunya Vos 17-4 
Rachel Harteveld 17-4 
Salima Bouhalhoul 17-4 
Merien Mohammedi 18-4 
Donnee Schokker 20-4 
Gwen Mecksenaar 20-4 
Julia Jedrzejowska 20-4 
Lou-Ann Roos 20-4 
Amber vd Berg 23-4 
Macy Roelands 25-4 
Nina Jagram 25-4 
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Welke vader, opa, grote broer of wie dan ok wil ons helpen bij kleine 
klusjes in de zaal aan de Renswoudelaan. Wij denken aan vervangen van 
een leertje in de waterkraan, ontstoppen van de afvoer in de douche, 
verhelpen doorlopende wc’s,  kleine reparaties aan apparatuur etc. etc. 
Het bestuur Stichting ProGYM ( bestaande uit drie vrouwen (!!) die, 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en verhuur van de zaal) zou hier 
heeeeeeel erg blij mee zijn. Info en aanmelden kan bij 
loestrompet@hotmail.com 
 
 
 

 
DVD demo te zien en te koop!!!!!!!!!! 

 
 

Vrijdag 23 januari werd de zaal aan de 
Renswoudelaan omgebouwd tot een bioscoop.  De 
dikke matten werden bij elkaar geschoven als 
groot bed, popcorn, chips, snoep en drinken bij de 
hand en toen konden de dames van de selectie 
lekker gaan liggen kijken naar de film van de 
jubileumdemo. Er werd had geschreeuwd en 
geapplaudisseerd bij het zien van alle gave 
demo's.  Nadat de dvd was afgelopen werden alle 
pyjama's aangedaan en werd er vanuit het grote 
bed nog naar Frozen gekeken. Hierna was het toch echt tijd om te slapen 
want zaterdag ochtend moest er weer getraind worden! 
Wil je de dvd ook komen bekijken??  
Dat kan op of zaterdag 28 februari om 18.30u (wrsch. al geweest bij 
het uitkomen van het krantje) en vrijdag 6 maart 19.30u in de 
Renswoudelaan. Neem iets lekkers te eten en drinken mee en installeer je 
op de matten voor het grote doek. De film duurt ongeveer 2,5 uur. 
 

De DVD van de demo is ook te koop om thuis nog eens na te genieten van 
deze mooie dag, of zelfs van het hele demo jaar. 
DVD Jubileumdemo 8 november los € 8,50  
DVD Jubileumjaar  + DVD Jubileumdemo 8 november € 10,-- 
Kijk voor mee info op de website. 
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