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Beste allemaal, 

 

Alweer het laatste krantje van dit jaar en misschien ook wel de laatste keer in 

deze vorm.  
Zoals eerder aangekondigd hebben we als bestuur gesproken over het Donar 

krantje. Vragen die we ons gesteld hebben zijn: voldoet het nog aan de eisen 

van deze tijd? Wat zouden we anders of beter kunnen doen? De mening en 

ideeën van de leden willen we daar zeker in meenemen.  

Vandaar ook dat in dit krantje een enquête is opgenomen waarin u gevraagd 

wordt naar uw mening. Laat uw stem horen en vul de enquête in! 
 

De zalencompetitie is weer van start gegaan. Het was een spannende wed-

strijd en de deelnemers hebben goed kunnen laten zien wat ze allemaal heb-

ben geleerd in de lessen.  

Ook het wedstrijdseizoen van de selectie is weer begonnen. De eerste  

wedstrijd is geweest en na de vakantie zullen de meiden en jongens er weer  
volop tegen aan gaan.  

We wensen iedereen veel succes bij de tweede ronde van de zalen competi-

tie op 31 januari en bij de wedstrijden! 

 

Verder in dit krantje een belangrijke mededeling over de contributie voor 2016 

en zoals gebruikelijk een terugblik op de activiteiten van de afgelopen tijd. 
 

 

 

 

 

 

Ik wens eenieder een hele goede jaarwisseling en  
een gezond, gelukkig en bovenal sportief 

2016. 
 
 

 
 
 

Colofon:  

      

Gymnastiekvereniging Donar                      

Renswoudelaan 47, 2546 XE Den Haag           

www.donargym.nl ; e-mail: info@donargym.nl                                  

redactieadres en advertenties: zie volgend nummer              

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. 
 
 

http://www.donargym.nl/
mailto:info@donargym.nl
http://www.donargym.nl/
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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.  
 

 

ATTENTIE: Scannen van Ooievaarspas!!!! 

 

 

Om uw vergoeding te blijven ontvangen voor het turnen van uw zoon/ doch-

ter is het noodzakelijk om uw pas bij de vereniging te laten scannen. 

Dit zal iedere 3 maanden moeten gebeuren.  

Wij bieden u voor het eerste kwartaal van 2016 de mogelijkheid om uw pas 

te laten scannen op de Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende da-

gen: 

Vrijdag 29 januari  17.45 – 19.30 uur 

Zaterdag 30 januari  9.15 – 11.00 uur 

Indien u hier geen gehoor aan geeft zal de vergoeding helaas stopgezet moe-

ten  worden. 

Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op een van deze dagen te ko-

men, laat dit dan via de mail weten aan het bestuur zodat er naar een oplos-

sing gezocht kan worden.  

Email-adres:  esmerandahandana@donargym.nl 

In het eerstvolgende krantje zal de data  vermeld worden van het 2e en 3e 

kwartaal van 2016. 

 

 

Donar Vesten:  

De kindermaten zijn momenteel niet meer leverbaar.  

We hopen eind januari meer te weten.  

 

Turnhal training voor de recreatie kinderen. 

6 Februari 2016 vanaf 13.00.  

Meer informatie volgt tegen die tijd op de les. 

 

 

 

 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
http://www.denhaag.nl/home.htm
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Contributietarieven wijzigen per 1 april 2016!! 
 

De contributietarieven voor de lessen zullen niet op 1 januari, maar op 1 april 

2016 worden gewijzigd. Op het moment dat dit krantje wordt samengesteld 

is de hoogte van de bondscontributie nog niet bekend.  

 

Anders dan in voorgaande jaren moeten wij rekening houden met een be-

hoorlijke verhoging hiervan door de KNGU. Dit alles is nog niet zeker, maar 

het bestuur kan nu niet uitgaan van een trendmatige verhoging, zoals die de 

laatste jaren is geweest. Om die reden kan kunnen de contributietarieven 

voor de lessen nog niet worden vastgesteld.  

Het dient gezegd: het bestuur heeft richting de KNGU duidelijk aangegeven, 

net als vele andere besturen in de regio overigens, hiermee grote moeite te 

hebben.  Uiteindelijk zal hierover binnen de KNGU een besluit worden geno-

men.  

Het bestuur zal hier op een verantwoorde wijze mee om moeten gaan. Laten 

we hopen dat de bestuurders van de bond naar de redelijke argumenten van 

de verenigingen willen luisteren en dat de verhoging van de bondscontributie 

alleszins beperkt blijft. 

 

In januari zal de bondscontributie voor het 1e kwartaal apart worden geïnd. 

Zodra de hoogte hiervan bekend is zal deze op de site worden geplaatst.  

Wij houden u verder op de hoogte in het volgende krantje. 

 

Het bestuur  

 

 
 
 

 

De winnende lotnummers van de Grote 

Clubactie 2015 zijn op 10 december 2015 

bekend gemaakt. Check op www.clubac-

tie.nl/prijzen of er een prijs is gevallen op je lot!!  

De 20-loten actie wordt in het nieuwe jaar aan de kinderen die daar recht op 

hebben, uitgereikt. Degene die de meeste loten heeft gekocht, krijgt dit ook 

in het nieuwe jaar te horen.  

En natuur;ijk de opbrengst voor de vereniging. Allemaal heel erg bedankt 

voor de aankoop van de loten!!! 

 

 

https://clubactie.nl/
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Portefeuilles Bestuur Donar. 
 

 

 

 

 

De laatste anderhalf jaar zijn er veel wisselingen geweest in het bestuur. Een 

goede aanleiding om de portefeuilles opnieuw vast te stellen. Als bestuur 

hebben we met elkaar doorgesproken en de met elkaar gesproken over vra-

gen als: Wat doet de voorzitter nu precies en welke taken horen bij de secre-

taris, het wedstrijdsecretariaat etc. Daarbij hebben we ook met elkaar vastge-

steld wie welke portefeuille beheerd. Goed om de taken weer helder op een 

rijtje te hebben en een duidelijke verdeling te hebben over de bestuursleden.  

Alle bestuursleden  zijn in meer of mindere mate het aanspreekpunt van  

Donar in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van zijn/haar  

portefeuille. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: 
 

(wnd.) Voorzitter       Kathy Hochlaf 

Secretaris        Kassandra van Bree 

Penningmeester       Edwin van Oort 

Wedstrijdsecretariaat en algemeen    Esmeranda Handana 

Coördinator wedstrijdsport     Kathy Hochlaf 

Technische Zaken/ lessen en leiding   Saskia van den Berg 

PR, Communicatie en evenementen (beleid)   Saskia van den Berg 

Bedrijfsvoering en coördinator badminton/volleybal Eric Castens  
 

Claudia van den Berg is bestuurslid van Pro Gym en voorzitter van Techni-

sche Zaken. Zij woont vanuit die hoedanigheid de vergaderingen van het be-

stuur bij.  
  

Voor een aantal portefeuilles wordt gewerkt/gaan we werken met commis-

sies. De commissies zijn daarbij met name voor de uitvoering van het door 

het bestuur vastgestelde beleid.  

De nadere invulling van de commissie PR, communicatie en evenemen-

ten moet nog plaatsvinden.  

Mocht u belangstelling hebben om deel uit te maken van deze commissie 

neem dan contact op met het bestuur via de mail: bestuur@donargym.nl 

Vrijwilligers die een keer een bijdrage willen leveren bij activiteiten of meer 

permanent in een commissie een bijdrage willen leveren zijn van harte wel-

kom! 

 

 

mailto:bestuur@donargym.nl
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Hallo Donarianen, ouders, donateurs en  

vrijwilligers! 

 

Na 10 jaar stop ik met het eindredacteurschap van 

het Cluborgaan. Dit is mijn laatste krantje. 

In het begin deed ik het nog in samenwerking met 

iemand anders, maar ik vond het al snel makkelijker 

om het in eigen hand te hebben. 

 

Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Toen ik het krantje overnam, had ik 

wel de tijd mee wat betreft internet- en computerontwikkelingen. 

Zaken konden sneller worden opgezocht en had ik een logo nodig van een of 

andere instantie dan was ie zo gevonden. Ook de mogelijkheid van het down-

loaden van foto’s was een grote verbetering tegenover het krantje “oude 

stijl”. 

Een minpunt was – en daar hebben alle eindredacteuren last van – het ver-

krijgen van (goede) kopij en dan voor de deadline! Maar op het laatst kwam 

het toch allemaal goed. 

Iedereen hartelijk dank en speciaal wil ik hierbij Saskia v.d. Berg noemen. Bij 

haar klopte ik nooit tevergeefs aan. 

 

Wat nog zou kunnen verbeteren is kopij van de leden zelf of van de ouders of 

donateurs. Dat maakt het krantje levendiger.  

Misschien iets voor mijn opvolgster, want ja, Donar is er in geslaagd om ie-

mand te vinden die het wil voortzetten! 

Dat is geworden Joke Wiersma. Joke, hartelijk dank en ik wens je heel veel 

succes! 

 

Rest mij nog om jullie te wijzen op de enquête 

verderop in het krantje. Het bestuur van Donar 

zou het zeer op prijs stellen als er heel veel inzen-

dingen komen. Want dan kan pas een goede af-

weging worden gemaakt over de toekomstige 

vorm. 

Nogmaals hartelijk dank voor alle inbreng! 

 

Groet, 

Loes Trompet 
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          Loes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voor je tomeloze inzet om het Donarkrantje al die jaren voor Donar te 

verzorgen. 

Na zo’n tien jaar heeft Loes Trompet besloten het stokje over te dragen en 

te stoppen met haar werkzaamheden voor het Donar krantje.  

Wij bedanken haar voor haar inspanningen.  

 

Het bestuur. 

 

Nieuwe junior clubleden 
 

Amer  Abdulsatar Ahmed 

Anna   Andrés Wörz 

Kayla   Kauffman 

Esmeralda  Maris 

Alisa   Srokosz 

Jaël v.d. Veekens 

Lorena   Severien 

Isabella van Ham 

Sheyara   Krishna 

Yousef   Nasri 

Puck   Koning  v.d. Bulck 

Julia   Gonzalez Izquierdo 

Fabio   Gonzalez Izquierdo 

Gulnur   Josifova 

Aysu   Yusein 

Belle van Nouhuys 

Noor   Geselschap 

Mila  Velds 

Destiny  Balk 

Maartje 

Versalie 
  

v.d. Bulck 

Pijp 
Emilia   Radowjecka 

Julia   Radowjecka 

Grace   Anokije 

Kealan   Vill 

Talitha   Tilstra 

Yanna   Simons 

Franchesca   Nina Cruz 

Marianny   Lampe 

 

 

Allemaal  

hartelijk  

welkom bij  

DONAR en  

veel plezier!!!!!! 
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Succesvol eerste toernooi selectieturnsters 
 

Op zondag 29 november is het wedstrijdseizoen van de damesselectie begon-

nen met een toernooi van gymnastiekvereniging Barendrecht.  

13 turnsters van Donar hebben hieraan meegedaan. 

In de eerste wedstrijdronde turnden Eline, Meike, Vera, Nikki en Shiomarah. 

Voor Eline en Meike was het de eerste wedstrijd op nationaal niveau, dus 

best even spannend. Door de spanning hebben ze hier en daar wat punten 

laten liggen, maar toch was dit voor hen een erg leuke en leerzame ervaring. 

Ook bij Vera, Shiomarah en Nikki was er wat spanning. Ze hebben wel goede 

oefeningen kunnen laten zien op alle toestellen, en ook voor hen was dit een 

leuke en leerzame ervaring. 

 

In wedstrijdronde 2 turnde Rosario, die dit jaar voor het eerst officieel wed-

strijden mag turnen, en dit gelijk op nationaal niveau doet. Rosario heeft op 

4 toestellen laten zien dat ze op dit niveau thuishoort. 

In wedstrijdronde 3 was het de beurt aan de wat oudere turnsters. Zij heb-

ben duidelijk meer wedstrijdervaring waardoor ze goed hebben kunnen laten 

zien wat ze in huis hebben. Voor Merel, Liz, Lisa en Anne-Sophie was dit het 

eerste toernooi waarin ze de keuze oefenstof mochten turnen. Dit pakte goed 

uit, en Merel en Anne-Sophie behaalden zelfs de tweede plek, en 

wonnen daarmee een zilveren medaille. De andere turnsters in deze 

wedstrijdronde waren Caitlin, Kim en Demi, en ook zij hebben goede oefenin-

gen laten zien. In dit niveau behaalde Caitlin een derde plek en won 

daarmee een bronzen medaille. 

Al met al dus een leuke, succesvolle en leerzame wedstrijd, en een goede 

voorbereiding op de aankomende regiowedstrijden van de KNGU. 
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Enquête Donar Krantje 
 

 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in dit krantje geeft Loes 
Trompet het stokje (of misschien beter gezegd de pen) door aan 
Joke Wiersma. Bij deze is meteen de vraag gerezen of we het 
krantje niet moeten gaan digitaliseren of dat we het krantje  

gewoon per post blijven verzenden. Graag zouden we u om uw  
mening willen vragen. 
 

 
□ Ja, van mij mag het krantje Digitaal. 

□ Nee, ik vind het fijn als het krantje per post 

wordt bezorgd. 

 

 

U kunt uw antwoord tot en met 31 Januari 2016  verzenden per 
email naar: secretariaat@donargym.nl of dit formulier met een 
vinkje bij u keuze verzenden naar:  

 
Gymnastiekvereniging Donar,  
Renswoudelaan 47, 2546 XE Den Haag. 
 
Alvast bedankt 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Donar 
 
 
 
 

 

  

mailto:secretariaat@donargym.nl
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Op zondag 22 november jl. was de dag waar veel kinderen naar uit hadden 

gekeken, de eerste ronde van de zalencompetitie! 
 

Tijdens de eerste wedstrijd waren de meisjes van 6-9 jaar van juf Ilse, juf 

Renske en de vrijdag les van juf Rachel aan de beurt. Je kon tijdens deze 

wedstrijd heel goed zien dat de kinderen onwijs hard hadden geoefend met 

hun juffen, want wat was het spannend! 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 tur-

nen. Hopelijk zijn al deze meiden er ook weer 31 januari voor de tweede 

ronde van de zalencompetitie.  

 

Niveau Medaille winnaars 

6/7 jaar niveau 15. 1e plaats: Lily Harmanus 

6/7 jaar niveau 14. 1e plaats: Stacey Kuiper 

2e plaats: Zia Sadal 

3e plaats: Josabine Emmink 

4e plaats: Gwen Hamstra 

6/7 jaar niveau 13.  1e plaats: Layla Bodijl 

8/9 jaar niveau 14.  1e plaats: Chainny 

2e plaats: Quinty van Dijk 

8/9 jaar niveau 13.  1e plaats: Caroline Gaba 

2e plaats: Enia Turohan 

3e plaats: Eponine de Beer 

8/9 jaar niveau 12.  1e plaats: Dana Selier 

8/9 jaar niveau 11.  3e plaats: Israe Habib 
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Gelijk na deze spannende ronde waren de grotere dames van deze juffen aan 

de beurt. In de leeftijd van 10-16 gingen de dames van Ilse, Renske en Ra-

chel ook tegen elkaar strijden. Weer een hele spannende wedstrijd, maar ook 

veel te zien. Zo heb ik veel koprollen op de balk gezien, overslagen over de 

kast en vloeroefeningen met arabier of een overslag. Al met al kunnen al 

deze dames, van de eerste en de tweede wedstrijd, trots zijn op wat zij heb-

ben laten zien. Hopelijk allemaal tot 31 januari.  

Niveau Medaille winnaars 

10/11 jaar niveau 13.  2e plaats: Zehra Turkeli 

10/11 jaar niveau 12.  1e plaats: Anna 

2e plaats: Minou Jutte en Joyce Hamstra 

10/11 jaar niveau 11.  1e plaats: Anika Chavrokova 

12/13 jaar niveau 12.  1e plaats: Chimene Marks 

12/13 jaar niveau 11.  1e plaats: Ilayda Kalin Sali 

14/15 jaar niveau 11.  1e plaats: Charon Nieuwpoort 

14/15 jaar niveau 10.  1e plaats: Ishika Thakoerdat 

16+ niveau 10.  1e plaats: Martine Doldersum 
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3e Wedstrijd 

 

Tijdens de derde wedstrijd van deze dag waren de lessen van juf Naomi 1,  

juf Rachel 1, juf Cindy 1 en juf Jessica 1 aan de beurt om te gaan turnen. 

Er deden 46 kinderen mee aan de wedstrijd. Het was een grote groep, maar 

alle meiden hebben een mooie oefening kunnen turnen.  

 

Uitslagen: 

6-7 jaar niveau 15   6-7 jaar niveau 14 

1. Stella Mans   52.30 p 1. Safa   51.65 p 

2. Nadia Kleijnhans 49.40 p 2. Jasmine Bouwens 48.85 p 

           3. Daria   48.50 p 

6-7 jaar niveau 13 

1. Carmen Kortekaas 48.30 p 

 

8-9 jaar niveau 14   8-9 jaar niveau 13 

1. Habiba   50.35 p 1. Lois Kortekaas   48.70 p 

2. Lotte Wittekamp 48.80 p 2. Sheyda Ajdadi  47.75 p 

3. Talitha   48.65 p 3. Elina Elbers  47.70 p 

 

8-9 jaar niveau 12 

1. Alisha Ori  49.50 p 

2. Lilly van Bunge 47.45 p 

 

10-11 jaar niveau 12 

2. Meryam Erik  46.20 p 

 

 

4e Wedstrijd 

 

Wedstrijd 4 begon helaas wat later doordat de wedstrijden ervoor waren uit-

gelopen. Om 17:45 begon dan eindelijk de wedstrijd. Hierin streden Juf 

Cindy, Juf Jessica, Juf Naomi en Meester Thierry tegen elkaar. Er waren in 

deze wedstrijd minder deelnemers dan in de voorgaande. Hierdoor haalden 

we al snel de uitgelopen tijd weer in. 

Meester Thierry won met zijn les met 251 punten. Juf Naomi werd 2e met 

231 punten. Juf Jessica werd 3de met 226,05 en Juf Cindy werd 4de met 

225,45. Het verschil tussen de 3de en 4de plek was erg klein.  

Kortom er kan in de volgende wedstrijd nog van alles gebeuren. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.diezer-tsk-oranien.de/~/Abteilungen/bild5&imgrefurl=http://www.diezer-tsk-oranien.de/&docid=RBF8pG83krrEOM&tbnid=cAbXEr-cwJjZEM&w=210&h=171&ei=T-swVdnuKsTsaMS0gYAN&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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Dames 

Naam Niveau Leeftijd Juf Punten Plaats 

Busra 13 8-9 jaar Juf Cindy 46,60 1ste  

Jesslyn Zwart 10 8-9 jaar Juf Naomi 43,80 2de  

Julia Brederode 13 10-11 jaar Juf Naomi 46,70  1ste  

Lara Di Fran-

cescantonio 

12 12-13 jaar Juf Jessica 48,10 1ste  

Lindsey 11 12-13 jaar Juf Cindy 44,75 2de 

 

Heren 

Naam Niveau Leeftijd Juf/ 

Meester 

Punten Plaats 

Kealen Vill 15 6-7 jaar Meester 

Thierry 

53,25 1ste  

Daniël 14 8-9 jaar Meester 

Thierry 

49,10 1ste  

Kevin Deurloo 14 10-11 jaar Meester 

Thierry 

43,70 2de  

Julian Sjambar  

 

11 14-15 jaar Juf Naomi 50,65 1ste  

  

Uitslag zalentotaal na 1e zalencompetitie 2015-2016 

Plaats Les Zalentotaal Punten 

1 Renske 1 258,30 14 

2 Thierry 251,00 13 

3 Naomi 1 248,85 12 

4 Renske 2 246,90 11 

5 Rachel 3 245,90 10 

6 Cindy 1 245,85 9 

7 Jessica 1 241,35 8 

8 Rachel 1 240,95 7 

9 Ilse 1 235,05 6 

10 Naomi 2 231,00 5 

11 Rachel 2 228,25 4 

12 Jessica 2 226,05 3 

13 Cindy 2 225,45 2 

14 Ilse 2 222,85 1 
 

 

ATTENTIE:  31 januari 2016 2e ronde zalencompetitie!!!! 
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Zoektocht naar het sparkle quatro model bij Donar!  
 

Op zondag 6 december werd de gymzaal aan de Renswoudelaan omgetoverd 

tot fotostudio. Fotografe Angela Barendrecht was aanwezig om heel veel 

meisjes van allerlei verenigingen, op de foto te zetten in een prachtig turnpak 

van het merk Quatro! Voor-

afgaand werden alle meisjes 

mooi opgemaakt door een 

professioneel team, zodat zij 

nog mooier op de foto kwa-

men te staan.  

Op dit moment is de foto-

grafe nog druk bezig om alle 

foto's uit te zoeken en te 

bewerken. Daarna zal door 

4 personen gekozen worden 

wie het sparklemodel van 

Quatro gaat worden.  

Hou de Facebook pagina 

van turnpakjes Quatro in de gaten, want daar zal, in ieder geval voor de 

Kerst, de winnares bekend worden gemaakt. Wie weet loopt het nieuwe 

sparkle quatro model wel rond bij Donar, maar nog belangrijker; de meiden 

vonden het super leuk om eventjes in de huid van een model te mogen  

kruipen!!  
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Sinterklaasfeest Donar 
 

Ook dit jaar is Sinterklaas weer op bezoek geweest bij Donar. Hij kwam langs 

op zondag 29 november, maar voordat hij binnen was hebben wij nog ge-

knutseld en gegymd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben de groep in tweeën gedeeld. Er was een groep die ging gymmen, 

waar een super leuk parcours voor klaar stond in de gymzaal en er was een 

groep die ging knutselen. De groep die ging knutselen hebben wij ook in 

tweeën gesplitst. Met de kinderen van 7 en 8 jaar en een aantal kinderen van 

6 jaar (afhankelijk van de groepsgrootte) hebben wij sinterklaasbingo en een 

sinterklaasquiz gespeelt. Zij konden hiermee ook prijzen winnen zoals een 

zakje chips, chocolade munten of een chocolade sinterklaasje. Het was de 

eerste keer dat wij zo-

iets gedaan hebben en 

de kinderen vonden het 

heel erg leuk! Met de 

andere kinderen die bij 

de knutselgroep waren 

ingedeeld, hebben wij 

een grote Zwarte Piet 

en grote Sinterklaas ge-

maakt.  
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Na een korte pauze waar de kinderen limonade en een zakje chips kregen 

hebben de kinderen van groep gewisseld. De kinderen die bij het knutselen 

waren begonnen gingen nu gymmen en de kinderen die waren begonnen 

met gymmen, zijn gaan knutselen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen was het ineens tijd om op te ruimen en de zaal om te bouwen. We heb-

ben toen een aantal sinterklaasliedjes gezongen en toen kwam Sinterklaas 

met zijn Pieten binnen. Er werden kinderen naar voren geroepen, om wat te 

vertellen of om een liedje te zingen. Toen de Sinterklaas weg ging heeft hij 

voor iedereen een cadeautje achter gelaten.    

  

Iedereen die meegeholpen heeft, heel erg bedankt voor jullie hulp!!!!!!  

Rachel en Naomi. 

 

 

Jaarlijks etentje Dames –Aerobics  
28 oktober jl.  
 

De dames van de woensdagavond aerobicsles zijn 
weer gezellig uit eten geweest. Ditmaal bij Restau-
rant Bregje (Conradkade, in het vroeger Coornhert 
huis). Het was er stampvol en we moesten behoorlijk inschikken om 
met z’n 20-en een plekje te kunnen krijgen, maar dat mocht de 

pret niet drukken. Voor 12,50 een lekker 3-gangen menu, waar 
krijg je dat nog??  Het was weer reuze gezellig. 

http://www.proeflokaalbregje.nl/
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JARIG IN JANUARI EN FEBRUARI. 

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!!! 
 

 
Nikki Docter 3-jan 

Shiomarah Darson 7-jan 

Anne-Sophie van Leeuwen 8-jan 

Jonay Wiashi 8-jan 

Olivia Brewczynska 9-jan 

Lisa Krul 10-jan 

Jelena Lewis 10-jan 

Josabina Emmink 13-jan 

Zehra Türkeli 16-jan 

Nadia Kleijnhans 16-jan 

Kiera Drake 17-jan 

Mirthe den Heijer 17-jan 

Nienke Boonstra 17-jan 

Meike Schumacher 17-jan 

Chainny Odor 19-jan 

Lauren Housmans 22-jan 

Nadia Hochlaf 23-jan 

Jamie Kroon 26-jan 

Teije Smits 26-jan 

Susannah Mouri 27-jan 

Tuanan Durmus 27-jan 

Dewi Bauer 28-jan 

Moeman Elmekawi 29-jan 

Israa Khadfy 29-jan 

Karim Elmekawi 30-jan 

Demi Bertens 31-jan 

 

2. 
Omar F Touh 1-feb 

Nisanur Tunc 2-feb 

Nikki Helmer 2-feb 

Lilly van Bunge 3-feb 

Marit Vos 5-feb 

Eline de Boer 6-feb 

Yasmina Klai 6-feb 

Luca Argante 6-feb 

Nanda Jutte 7-feb 

Demi Lalleman 8-feb 

Zeynep Yildirim 10-feb 

Charlotte Helling 11-feb 

Cato van Bommel 11-feb 

Ella de Craemer 12-feb 

Priyanka  Thakoerdat 13-feb 

Ishika  Thakoerdat 13-feb 

Anastasia Schollaardt 14-feb 

Omayra Saidi 14-feb 

Jannah van Schaijk 15-feb 

Arda Kesen 15-feb 

Sophie van Bree 15-feb 

Sara van der Veen 16-feb 

Fatin  Laghmouchi 17-feb 

Batu Mitev 17-feb 

Selena Lahaye 18-feb 

Joris Pannevis 18-feb 

Pleun Swaanenburg 18-feb 

Nick Neervoort 19-feb 

Isabel van Rangelrooy 19-feb 

Kayleigh van der Pad 20-feb 

Hayley Kasnawi 20-feb 

Maissam Khallouki 21-feb 

Isabella Vogel 26-feb 

Lisa Uiterwijk 27-feb 

Roos Snellenberg 28-feb 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


