
 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Gyverda wensen wij iedereen  

veel geluk, liefde, gezondheid en uiteraard  

veel sportiviteit voor 2018!!! 

 

Voordat we van start gaan met onze planning in 2018 blikken 

we eerst nog even terug naar 2017….. 

2018 

 Januari 2018 

In dit nummer  

Startdag nieuw seizoen 

Grote gymfeest 

Koekactie 

Themadans ‘het leger’ 

Pieten op de gym 

Onderlinge wedstrijden 

Jaarplanning seizoen 2017 / 2018 

Huishoudelijke mededelingen 

Weet u dat….. 

Belangrijke datums  

23/12-07/01  Kerstvakantie 

 
20/01 Onderlinge wedstrijden 

 

Plaatsingswedstrijden  
 -> zie jaarplanning 

 
26/02-03/03 Voorjaarsvakantie 

 
27/02-28/02 Vakantie Bijbelclub 

 

05/03 Ledenvergadering 
 

14/03 Biddag 
 

Play off’s en finales 

 -> zie jaarplanning 

Nieuwsbrief Gyverda 

Startdag nieuw seizoen 2017 / 2018 

Helaas begon de dag regenachtig, dus we moesten binnen be-

ginnen. Henk van Buuren maakte deze middag de foto's, be-

dankt We begonnen met een escape room. Je had 3 "kamers" 

en daar moest je uit ontsnappen. Best lastig hoor  

Daarna hebben we een ijsje gekregen van Ben & Jerry, bedankt. 

Na het heerlijke ijsje hebben we het boerderij spel gedaan, dit 

was een groot succes! Ook de activiteitencommissie deed mee. 

Eenmaal alles opgeruimd, kwam er nog een verrassing. Met de 

actie van de RABO CLUBKAS CAMPAGNE heeft Gyverda door alle 

stemmen een mooi bedrag gekregen, nogmaals dank!  

Hiervan is het volgende gekocht; rek elastieken, badminton rac-

kets en 2 vangblokken.  Al met al was het een geslaagde  

middag. Op naar het seizoen 2017/2018   



Grote gymfeest 

Het grote Gym-Dans Feest 2017: Wauw, wat een super mooie dag! Vol enthousiasme 

van alle kinderen, ouders en begeleiders.  

We hebben in totaal met 63 kinderen mogen feesten! Zelfs Hoi tv is nog langs geweest!  

Tijdens deze dag waren er ook sponsoren: Autobedrijf Manenschijn, Dorpshuis 'n Kadiek 

en de Coop uit Den Ham die verzorgde een heerlijke lunch bij ons, nogmaals allen be-

dankt!  

Henk van Buuren bedankt voor de foto’s/filmpjes!   

Koekactie 

3 november hadden we weer onze jaarlijkse koekactie. 

Wat hadden we weer enthousiaste koekverkoopsters, bijna el-

ke deur in Daarle hebben ze gehad, met weer de koeken van 

onze “eigen Harry’. 

De opbrengst was ook grandioos, maar liefst € 610,-! 

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet en we hopen 

dat het iedereen heerlijk gesmaakt heeft! 



Wauw, wat een geweldige vrijdagmiddag en zaterdagochtend! De pieten hadden nog even 
tijd om langs te komen bij de Gyverda om mee te doen met de gym bij de kinderen van 
ouder & kindgym, groep 123, bij de jongens en mesjes groep 4 en 5. De kinderen van de 
jazz mochten ook gezellig mee doen. De pieten kwamen Giel ook even feliciteren voor zijn 

verjaardag  De leden hebben zelfs een pieten diploma gehaald, super gedaan alle-

maal! Pieten bedankt!!  

 

Themadans “Het Leger” 

Onze jazzleiding Annemiek volgt de cursus JL3. Voor 

deze cursus moest ze een themadans maken en een 

open les organiseren. Dit heeft ze vanavond gedaan 

met de recreatieve groep 10-14 jaar. Het was een  

stoere leger avond! Iedereen deed het super goed en 

het was een geslaagde avond!   

Pieten op de gym 



Onderlinge wedstrijden 

 

Hierbij het schema voor de onderlinge wedstrijden op zaterdag 20 januari 2018: 

Het schema wijkt af van andere jaren, dus let op! 

 

08.30 Jongens 

09.00 Meisjes groep 3/4/5 

10.00 Selectie klein/groot + meisjes 12 jaar e.o. + meisjes groep 6/7/8 

11.30 Selectie vloer + sprong 

12.15 Kleuters 

12.45 Jazz optreden 

13.00 Prijsuitreiking! 

 

Graag een half uur voor aanvang van je wedstrijd aanwezig zijn. 

 

SUCCES ALLEMAAL!!! 

Plaatsingswedstrijden en play off’s 

Voor de juiste data verwijzen wij jullie graag naar onze jaarplanning verder op in deze 

digitale nieuwsbrief. Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij jullie leiding. 

Succes! 



  Jaarplanning  

 seizoen 2017 / 2018 

 

ACTIE WEEKNUMMER DATUM 

 Week 35 1 september 

Start seizWebsite live 
oen 2017-2018 

Week 36 Ma 4 t/m za 9 sept 

Openingsactiviteit Week 36 Zaterdag 9 september 

Open les week / nationaal sportweek Week 37 Ma 11 t/m za 16 sept 

Open les Ouder en kindgym Week 42 Za 7 oktober 

Herfst vakantie Week 43 23 okt t/m 28 okt 

Activiteit herfst vakantie / Groot gymfeest Week 43 ? 

Dankdag Week 44 Woensdag 1 november 

Koekactie Week 44 Vrijdag 3 november 

Emos uitvoering Week 46 Do 16 / vrij 17 / za 18 november 

Pieten op de gym Week 48 Vrij 1 dec 

Sint viering ouder en kind gym Week 48 Za 2 dec 

Kerstvakantie Week 52 + 1 23 dec ’17 t/m 7 jan ‘18 

Onderlinge wedstrijden Week 3 Za 20 jan ‘18 

PW 5e divisie + D2 oost Week 5 Za 3 feb ’18 (V en K Rijssen) 

PW 5e divisie + D2 west Week 5 Za 3 feb ’18 (G.V. Nieuwleusen) 

PW 6e divisie + D3 west Week 7 of 9 Za 17 feb of za 3 maart (??) 

Voorjaarsvakantie Week 9 26 feb t/m 3 mrt ‘18 

Vakantie bijbelclub Week 9 di 27 feb en woe 28 feb 

PW 6e divisie + D3 oost Week 10 Za 10 mrt ’18 (A.G.V. Losser) 

Leden vergadering Week 10 5 maart 

Biddag Week 11 Woensdag 14 maart 2018 

Play off 5e divisie Week 11 Za 17 mrt ’18 ( G.V. Nieuwleusen 

Play off 5e divisie Week 11 Za 17 mrt ’18 ( V en K Rijssen) 

Play off 6e divisie Week 13 Za 31 mrt ’18 ( G.V. Nieuwleusen) 

Finale 5e divisie Week 14 Za 7 april ’18 (G.V.V. Lonneker) 

Pre Instap Week 15 Za 14 april ’18 (V en K Rijssen) 

Finale 6e divisie Week 16 Za 21 april  (Nieuwleusen/Balkbrug) 

Meivakantie Week 18 + 19 Vrij 27 april t/m za 12 mei 

Activiteit meivakantie Week 18 + 19? ? 

Hemelvaartsdag Week 19 Do 10 mei 

Donateurskaarten Week 21 
Week 23 

Uitdelen 
Inleveren 

Jazz dans avond Week 27 Za 7 juli 

Laatste gym- / jazz middag   ? 

Zomervakantie Week 30 t/m 35 23 juli t/m 1 sept 



 

Gyverda 

 

Nieuwstadweg 1a 

7688 PW Daarle 

 

Internet: www.gyverda.nl 

E-mailadres: gyverda@hotmail.com  

 

Huishoudelijke mededelingen 

 

Oproep: 
 
Mis je een onderdeel of item in onze 
nieuwsbrief of wil je ideeën / onder-
werpen aandragen dan horen wij dit 
graag van je! Neem dan contact met 
ons op via gyverda@hotmail.com 

Indien iemand de nieuwsbrief niet of niet 
goed ontvangt, vriendelijk verzoek ons 
over het juiste mailadres of de eventuele 
fouten te informeren. 

Dit kan via gyverda@hotmail.com 

Wist u dat…. 

...wij een activiteitencommissie 

hebben ? Zij zijn bereikbaar via 

acgyverda@outlook.com 

...de gesponsorde tas van 

Autobedrijf Manenschijn een 

geweldig formaat heeft en niet 

zomaar een kleine tas is?! Om 

een indruk te geven van de 

grootte, hierbij een foto: 


