DONAR nieuws
Januari / februari 2018

‘s-Gravenhaagse
Gymnastiekvereniging
verzendadres: Volendamlaan 865 - 2547 CD Den Haag

Grote club actie

De trekking van de Grote club actie
was op 14 december 2017.
U kunt de uitslag vinden op
www.clubactie.nl.
Voor al uw dak- , lood- en
zinkwerken

Degenen die een lot hebben gekocht via
automatische incasso vinden het lotnummer op het bankafschrift.

www.alphabouw.nl

In totaal hebben jullie gezamenlijk
1288 loten verkocht.

Zoutkeetsingel 116c

Super gedaan allemaal !!!

2512 HR Den Haag

Colofon:
Gymnastiekvereniging Donar
Renswoudelaan 47
2546 XE Den Haag
www.donargym.nl
e-mail: info@donargym.nl
redactieadres en advertenties:
jokewiersma@gmail.com
Oplage ca. 500.
Drukker: Smiet Office
Volg Donar ook op facebook
en op Instagram
Zie voor mededelingen, foto’s,
verslagen, lesrooster, agenda etc.
ook de website van Donar
www.donargym.nl.
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VOORWOORD
Hallo allemaal,
Als eerste willen wij natuurlijk iedereen het allerbeste wensen voor 2018!
De oliebollen en appelflappen lijken al weer maanden geleden. Inmiddels is de
kerstboom het huis uit, en is het weer gewoon Januari!
We zijn dan ook alweer lekker van start gegaan. Veel juffen en kinderen zijn naar
de springdagen geweest. Zwemmen, turnen, boogschieten, wat kun je daar nu
niet doen. Leuk om al die blije gezichten te zien.
Ook de nieuwjaarsbijeenkomst was een groot succes. De juffen hadden een mooie
turnbaan neergelegd in de zaal en de kinderen hebben zich daarmee prima vermaakt. De ouders konden in de tussentijd wat te drinken nemen en er stonden allerlei versnaperingen. Altijd weer even een gezellig moment.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we ook de mogelijkheid geboden aan te geven wat je binnen Donar nog mist. Daar kwamen een aantal leuke ideeën op.
Eén van die ideeën gaan we in Februari gelijk maar plaats laten vinden.
Een gezellige Hawai-valentijnsdisco!
Via de juf of meester zullen de kinderen nog een uitnodiging ontvangen.
We zijn erg blij dat er mensen met ons mee willen denken.
Wie weet wat voor een mooie activiteiten er nog zullen volgen in 2018?
Voor het bestuur wordt 2018 nog een spannend jaar.
Zo zijn we nog hard opzoek naar nieuwe bestuursleden.
Komt er weer een algemene ledenvergadering aan!
Zoeken we nog naar jury-leden en staan er weer de nodige wedstrijden op de
planning. Maar wij hebben er alle hoop op dat het in 2018 een goed Donar jaar
gaat worden, mede dankzij jullie!!!!

Mvg. Het bestuur

Donar is op zoek naar nieuwe bestuursleden !!
Iets voor u ?? Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl
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SCANNEN VAN OOIEVAARSPAS
Om uw vergoeding te blijven ontvangen voor het turnen van uw zoon/dochter is
het noodzakelijk om uw pas bij de vereniging te laten scannen.
Dit moet iedere 3 maanden (kwartaal) gebeuren.
Wij bieden u voor het jaar 2018 de mogelijkheid om uw pas te laten scannen op de
Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende dagen:

1e kwartaal

2e kwartaal

Maandag
5 maart
17.30 —
19.30 uur

Maandag
11 juni
17.30 —
19.30 uur

3e kwartaal
Maandag
3 september
17.30 —
19.30 uur

4e kwartaal
Maandag
3 december
17.30 —
19.30 uur

Wij verzoeken u om op deze dagen uw pas te laten scannen.
Indien u hier geen gehoor aan geeft zal de vergoeding helaas stopgezet moeten
worden. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op één van deze dagen te komen laat dit dan tijdig via de mail weten aan het bestuur zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Op de dag zelf of na de scandagen mailen heeft geen zin
dan is het helaas te laat en zal u een acceptgiro ontvangen voor het volledige bedrag van de contributie.
Emailadres: ledensecretariaat@donargym.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden?
Het opzeggen van het lidmaatschap is alléén mogelijk door

schriftelijk

op te zeggen bij het ledensecretariaat, en wel
30 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal.
Adres: Volendamlaan 865 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.
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Hallo allemaal!
Inmiddels is het nieuwe jaar alweer van start gegaan. Bij Donar zijn we het nieuwe
jaar begonnen met de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari. En wat was het
een gezellige drukte. De kinderen konden lekker turnen op een uitgezet parcours
en de ouders en leiding konden gezellig een hapje en drankje doen in de hal. Een
goede start van weer een sportief jaar!
Een ieder die we deze dag niet hebben gezien wensen wij
een gezond, sportief en liefdevol 2018 toe.
Bestuur Donar Den Haag
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SINTERKLAAS BIJ DONAR

Op zondag 26 november waren er 100 kinderen naar de Renswoudelaan gekomen om ons Sinterklaasfeest te vieren. De kinderen waren rustig aan het knutselen of gymmen toen er ineens pieten op het dak stonden! De pieten wilde natuurlijk ook even mee gymmen. Nadat we met de pieten liedjes hadden gezongen
gingen zij weer weg om Sinterklaas te halen. Nadat de kinderen nog even lekker
hadden gedanst en de ouders waren gekomen was het zover: Sinterklaas kwam!
Het was een gezellig middag met veel knutselen, gymmen en pepernoten. De kinderen van Donar waren allemaal heel lief geweest, want aan het einde kregen ze
ook allemaal nog een cadeautje. De assistenten kregen voor hun goede hulp natuurlijk ook een presentje.
Tot volgend jaar,
Juf Rachel

BONDSCONTRIBUTIE 2018
De bondsraad van de KNGU heeft de tarieven van de bondscontributie voor 2018
als volgt vastgesteld.
Juniorleden tot 16 jr € 5,35 per kwartaal
Seniorleden 16 jr e.o. € 6,55 per kwartaal

Het secretariaat
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SPRINGWEDSTRIJDEN

Vrijdag 5 januari was het eindelijk zo ver! Met Donar gingen wij naar de springdagen 2018 in Sommelsdijk in Zeeland. We gaan al een aantal jaren naar dit evenement, en ook dit jaar vond ik het weer een succes!
We merkten het al tijdens het aanmelden, de aanmeldingen bleven namelijk binnen stromen! Uiteindelijk zijn we met 3 bussen vertrokken, 102 kinderen en natuurlijk leiding om deze dag voor de kinderen in goede banen te leiden! Ik wil bij
deze alvast de leiding bedanken: jullie staan elke keer voor de kinderen klaar en
daar willen wij jullie erg voor bedanken!
Na een gezellige busrit, in sommige bussen zelfs
met een gezellige Disney film, kwamen we aan bij
het sportcomplex in Zeeland. We zijn begonnen met
zwemmen. Lekker van de glijbaan en natuurlijk met
je vrienden en vriendinnen vanaf de kant in het
zwembad springen! Sommige kinderen durfden zelfs
de juffen onder water te duwen! Gelukkig was er
een bubbelbad waar we even konden bijkomen.
Na het zwemmen kregen we van de organisatie een lekkere lunch: patat met een
frikandel, kipnuggets of een kaassouflee en wat te drinken. Om na de lunch te genieten van een demonstratie van een turnteam. Sommige meiden van Donar
mochten zelfs mee doen! Super knap gedaan Vera, Marlies, Eline, Joyce, Lana,
Demi, Annicka en Lisa! Zelfs juf Demi en juf Anchella deden nog mee met de
trampoline demo!
Vervolgens zijn we in groepen verdeeld, mijn
groep begon met boogschieten. Voor sommigen
de eerste keer en andere kinderen hadden het al
eerder gedaan. Er waren een aantal meiden die
het echt al goed konden: meerdere pijlen zijn
zelfs in de roos gegaan! Leuk om te zien dat de
meiden opperste concentratie hadden tijdens het
schieten, daar krijg je hele leuke foto’s van.

Vervolgens konden we bowlen, ook hier was het
feest met dansjes na het gooien van een strike of
een spare. De meiden en heren waren liedjes aan
het zingen en elkaar goed aan het aanmoedigen.

Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg van pagina 8

Na het bowlen gingen we klimmen in een echte klimwand en konden we met een
kabelbaan van een balkon af naar beneden. Sommige klimwanden waren best lastig, maar bijna iedereen heeft uiteindelijk het plafond kunnen raken!
Alsof dat nog niet genoeg was gingen wij vervolgens nog twee
uur lang springturnen. De organisatie had allerlei verschillende
trampoline situaties uitgezet waar allerlei elementen op geoefend
konden worden. Ik heb zelfs gezien dat er nieuwe dingen geoefend werden! Het was hartstikke leuk en knap hoe die meiden en
heren na deze al lange dag ook nog zo goed konden oefenen tijdens het turnen!
Na het turnen was het tijd om alle spullen weer bij elkaar te zoeken en in de bus terug te gaan naar huis. Ik hoorde van iedereen dat ze het ontzettend leuk hebben gehad, maar dat ze wel
een tikkeltje moe waren. De terugrit ging erg rustig, misschien omdat de kinderen
stiekem even aan het slapen waren. Af en toe hoorde je zelfs zacht gesnurk!
Ik vond het een hele leuke dag, en kreeg dit steeds van iedereen te horen.
Hopelijk gaan we volgend jaar weer met zo een gezellige groep!

Groetjes,
De juffen

NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!
Allemaal héél veel plezier bij Donar
Afkir

Mylan

Daamen

Fatima

Akaaboun

Radhika

Dahoe

Lina

Altun

Kremena

Georgieva

Carlijne

Bahnmuller

Angelina

Hamaaseed

Angelina

Boejharat

Lizzy

Marwa

Bougrini

Christos

Iosifidis

Nouri

Boussabaine

Jeanique

Isabella

Amin

Boussabaine

Maryalisa

Juan Pedro

Nelly

Breitenback

Mila

Kanselaar

Thea

Broeks

Mariam

Kasmi

Nina

Czekajlo

Virtue

Kpargai

Maryam

Alexandra

van der

van

Hoeven

Limborgh

Daisha

Martha

Michelle

Mwenda

Jayleigh

Osei

Inaya

Siddique

Ashba

Siddique

Aisha

Tlili

Amira

Toth

Ercin

Turkan

Sebastian

Wiechec

Zofia

Wiechec

Yara

Wieser

Conny

Wiltenburg-Sholten
9

10

Uitslag Foto-wedstrijd december
Wat een onwijs leuke foto's heb ik voorbij zien komen! Het kerstgevoel spatte er
vanaf. En dan moet er een keuze gemaakt worden. Dat is nog niet zo makkelijk!
Maar ik heb een keuze kunnen maken!
De winnaars zijn:
1ste - Jacqueline Verbeek 10 jaar (dinsdagavond les) Prijs: Speed cups
2de - Nikki van der Steen 11 jaar (a- selectie) Prijs: Wijsneus
3de - Valerie Verbeek 7 jaar (dinsdagavond les) Prijs: Ezelen
Gefeliciteerd!
Secretariaat Donar

Aangezien ik zulke creatieve foto's heb gezien starten we gewoon
nog een wedstrijd! Het thema van de wedstrijd is:
Ondersteboven!
Dus wees lekker creatief.
Als er maar iets of iemand ondersteboven staat. Alle leeftijden mogen meedoen!
Stuur je foto voor 2 maart door naar prijsvraag@donargym.nl en wie weet val jij
deze keer wel in de prijzen.
Op 5 maart worden de winnaars op de hoogte gebracht, en zullen de winnende
foto's in het krantje worden geplaatst!

Succes allemaal!
Secretariaat Donar
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TURNHALTRAINING VOOR RECREATIE

Donar is op zoek naar nieuwe bestuursleden !!
Iets voor u ?? Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl
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Ceyda Balci

02 jan

Maja Kokoszka

01 feb

Nikola Musiatowska

05 jan

Cem Balci

01 feb

Anne-Sophie van Leeuwen

08 jan

Carlijne Bahnmuller

03 feb

Mila Velds

09 jan

Amina Bouhalhoul

04 feb

Lisa Krul

10 jan

Marit Vos

05 feb

Kate Nutbij

12 jan

Mirte Noorlander

06 feb

Josabina Emmink

13 jan

Eline de Boer

06 feb

Meike Schumacher

17 jan

Lucia Vergeer

06 feb

Jennifer Dulfer

18 jan

Hanna Schrieken

07 feb

Gisele Lee

19 jan

Ceren Durusoy

08 feb

Lauren Housmans

22 jan

Kremena Georgieva

09 feb

Nadia Hochlaf

23 jan

Gabriella Verseput

11 feb

Annisa Tedjasoekmana

25 jan

Ishika Thakoerdat

13 feb

Susannah Mouri

27 jan

Priyanka Thakoerdat

13 feb

Britt Keuken

28 jan

Muberra Aydogdu

14 feb

Pleunie van den Dobbelsteen

28 jan

Charissa de Ruiter

14 feb

Lara Buchheim

28 jan

Josie-lou Huisman

16 feb

Ceren Kahraman

31 jan

Batu Mitev

17 feb

Isabel van Rangelrooy

19 feb

Hayley Kasnawi

20 feb

Ercin Turkan

20 feb

Aivey Geelhoed

21 feb

Hatic Özturk

25 feb

Isabella Vogel

26 feb

Maja Glinka

22 feb

Mariam Kasmi

28 feb
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advertenties

Laan van Meerdervoort 421
2563 AS Den Haag
070 345 3414
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advertenties

Ook adverteren in ons blad ?
Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl voor meer info

Donar is op zoek naar nieuwe bestuursleden !!
Iets voor u ?? Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl
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FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK
IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO
ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN
Zondag 21 januari

Turnhaltraining voor de recreatie 12.30—16.00 u.

Dinsdag 30 januari

1e ronde zalencompetitie

Woensdag 31 januari

1e ronde zalencompetitie

Vrijdag 2 februari

1e ronde zalencompetitie

Zaterdag 10 februari
24 februari—4 maart
Zaterdag 10 maart

Valentijnsdisco
VOORJAARSVAKANTIE—geen lessen
NL Doet

Dinsdag 13 maart

2e ronde zalencompetitie

Donderdag 15 maart

2e ronde zalencompetitie

Vrijdag 16 maart

2e ronde zalencompetitie

Zaterdag 24 maart
30 maart—2 april
Zondag 15 april

Turnhaltraining voor de recreatie 12.30—16.00 u
PAASWEEKEND—geen lessen
Onderlinge wedstrijden Donar
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