
 

Ja! We zijn weer begonnen!! :) 

Ons nieuwe seizoen van 2018 / 2019. 

Hopen dat iedereen een leuke vakantie 

heeft gehad en weer volledig sportief is 

opgeladen voor het nieuwe sportseizoen bij Gyverda. We 

wensen iedereen veel plezier toe dit seizoen! 

 

Jazzdansavond 

Everybody dance now! 

Zaterdagavond 7 juli was ons tweejaarlijkse jazzdansavond bij 
Gyverda met als thema; Everybody dance now! Er was een echte 
presentatrice, onze eigen Chantal Janzen, oftewel Mirthe Kleinjan, 
een geboren ster! Daarnaast waren er 3 juryleden, net zoals in het 
programma Everybody dance now: Hilde, Lotte en Yvonne. Zij 
mochten elke dans beoordelen, dit deden ze erg goed! 

We hadden een openingsdans en een sluitingsdans met alle leden. 
Daarnaast trad iedereen nog 2 maal op. Het was een geslaagde 
dansavond door alle inzet van onze leden, geweldig! 

Publiek nogmaals bedankt voor de enthousiasme en Henk van 
Buuren bedankt voor de mooie fotografie! 
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Weet u dat….. 

Belangrijke datums  

 
10-09 t/m 15-09 Open lesweek 

 
22-10 t/m 27-10 Herfstvakantie 

 

Week 43 Activiteit 
 

02-11 Koekactie 
 

07-11 Dankdag 
 

10-11 Onderlinge wedstrijden 

 
15-11 t/m 17-11 Emos 

 
30-11 Pieten op de gym 

 

01-12 Sintviering ouder & kindgym 

Nieuwsbrief Gyverda 



Laatste gymdag seizoen 2017 / 2018 

Voor de zomervakantie hebben wij het seizoen afgesloten 

met een spetterende middag! Alle deelnemers zijn met een 

nat pak thuis gekomen.  Er zijn verschillende spellen ge-

speeld deze middag en alle spellen hadden iets met water 

te maken. Zelfs het ranja/water drinken! De middag werd georganiseerd door de activiteiten 

commissie op de evenementen weide tegen over het dorpshuis. Alle leden van Gyverda maar 

ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes waren van harte welkom. De deelnemers wer-

den verdeeld in 5 groepjes en binnen dit groepje werden de activiteiten gespeeld. Zo hebben 

zij buikschuif trefbal, dweil hockey en het bekertjes spel gespeeld. Ook werd er nog een spon-

sen gevecht gehouden. Iedere ronde had één groepje pauze. Tussendoor en in de pauze moch-

ten de deelnemers ranja, water of water met een fruitsmaakje drinken. Helemaal aan het einde 

van de middag werd er een waterballonnen gevecht gehouden! Nadat alle waterballonnen op 

waren werd er onderling nog een buikschuifwedstrijd gehouden. Als aller laatste hebben wij 

met zijn allen natuurlijk de waterballonnen opgeruimd en zijn we doorweekt maar tevreden 

naar huis gegaan.  

Henk van Buuren heeft tijdens deze middag gefilmd. Deze is terug te vinden op de facebook 
pagina van Gyverda en via deze YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=0-3VtYLBjys 
 

Demo Hammerbrinkdag 

Tijdens de zomervakantie hebben de turnselectie leden niet stil gezeten. Naast het vakantie le-

nigheid en krachthuiswerk dat ze mee hebben gekregen, hebben zij ook een demonstratie laten 

zien tijdens de Hammerbrink dag van woensdag 22 augustus. Helaas konden niet alle turnse-

lectie leden aanwezig zijn, want zeg nou eerlijk, vakantie is vakantie toch? De dames die wel 

aanwezig waren hebben zich van hun beste kant laten zien. Dankzij Dinand en Evie Bolks kon-

den de turnselectie leden gebruik maken van een lange mat en eventueel de balk. Na een korte 

warming up, wennen aan de lange mat en in-turnen hebben de dames laten zien dat de vakan-

tie geen invloed heeft gehad op de lenigheid. Ook onze voorturnster Ayla Willems heeft nog 

een aantal mooie elementen laten zien op de vloer. Natuurlijk mocht Evie ook haar turnkunsten 

laten zien op haar lange mat. Na een demonstratie waarbij iedereen heeft laten zien wat ze 

konden was het de beurt aan de kinderen die over de brink heen liepen. De kinderen mochten 

even de lange mat uitproberen en hun eigen turnkunsten vertonen. Ze waren allemaal toppers 

en er zaten zelfs een paar uitblinkers tussen. Wij hopen 

dan ook van harte dat alle kinderen zich aansluiten bij 

onze mooie vereniging. Het bestuur is tijdens de demon-

stratie druk bezig geweest om flyers uit te delen aan alle 

voorbijgangers. Hopelijk mogen wij na de zomervakantie 

veel nieuwe leden ontvangen.  

https://www.youtube.com/watch?v=0-3VtYLBjys


 

Dit jaar vinden de onderlinge wedstrijden plaats op zaterdag 10 november!  

In tegenstelling tot andere jaren hielden wij vaak de wedstrijden in de periode van  

januari, door de vele wedstrijden / play off’s welke zijn ingepland begin 2019 hebben wij 

nu besloten de wedstrijden te vervroegen naar november. 

De exacte details van deze dag zullen nader gecommuniceerd worden door de betreffen-

de leiding van de groepen. 

Wij wensen iedereen deze dag alvast veel succes!  

Nieuw seizoen met nieuwe jaarplanning & nieuw bestuur 

Ook dit jaar hebben we weer een nieuwe jaarplanning opgesteld; verderop in deze nieuws-

brief als ook op onze site is deze te raadplegen. 

Verder hebben wij aan het eind van vorig seizoen, als bestuurslid afscheid genomen van: 

- Irma Kleinjan 

- Annemiek Oudenampsen 

- Miranda van Deursen 

- Monique Bruins 

 

Dames nogmaals heel erg bedankt voor jullie geweldige inzet en gezelligheid! :)  

Voor de versterking van ons team hebben wij onderstaande dames mogen toevoegen als 

bestuurslid aan ons team: 

- Vera Maneschijn (penningmeester) 

- Mariska Tukker (bestuurslid) 

 

Dames van harte welkom, veel suc-

ces en plezier gewenst! 

 

Voor de volledigheid zijn de andere bestuursleden: 

- Wendy Mollink (voorzitster) 

- Karin Molenaar (secretaris) 

- Carmen Bakhuis (bestuurslid) 

Onderlinge wedstrijden 



BESTUURSLEDEN 

Onze voorzitster heeft aangegeven het stokje binnenkort te willen overdragen aan iemand an-
ders. Hierdoor zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzit(s)ter. Tevens willen wij ons bestaande 
bestuur aanvullen met een extra bestuurslid. Ben je, of ken je iemand die op zoek is naar een 
leuke, sportieve en bovenal gezellige functie? Meld je dan snel aan via gyverda@hotmail.com of 
benader één van onze huidige bestuursleden en wie weet kom je onze club versterken! :)  

VOORTURN(ST)ERS 

Houd jij van turnen? Vind je het leuk andere kinderen turnen te leren en te helpen vangen? Houd 
je ook van gezelligheid? Dan zoeken wij jou! 
We zoeken voorturn(st)ers voor de dinsdagavond en / of de vrijdagmiddag / avond.  
Er kan zelfs een cursus gevolgd worden via Gyverda bij de KNGU, hoe gaaf is dat?!?! 
Lijkt jou dit leuk? Stuur dan snel een mail naar gyverda@hotmail.com 

LEDEN ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Activiteiten Commissie zoekt versterking! Onze gezellige Activiteiten Commissie is opzoek naar 

versterking. Ben jij tussen de 14 en 99 jaar en vind je het leuk om activiteiten te verzorgen in de 

vakanties? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat wordt er van je verwacht?  

A) Je bent gezellig, creatief en kan je inleven in de doelgroep (de leden van Gyverda).  

B) Je bent beschikbaar in de schoolvakanties om één activiteiten samen met ons uit te voeren. 

C) Je hebt ongeveer één uurtje per week tijd om jou steentje bij te dragen aan de aankomende 

activiteit (dit verschilt per week, soms heb je een aantal weken achter elkaar niks te doen en 

soms ben je 2 uur per week bezig voor de activiteiten commissie, het is geen tijdrovende bezig-

heid).  

D) Je kunt bij de gym en dans uitvoeringen en wedstrijden helpen met het aankleden van de 

gymzaal.  

E) Je weet van aanpakken.  

De Activiteiten Commissie bestaat op dit moment uit 6 leden. Aangezien een aantal van ons het 

aankomende jaar examens hebben en net aan een nieuwe baan/opleiding beginnen zijn wij op 

zoek naar versterking. Kun jij je in het bovenstaande vinden? Stuur dan een mailtje naar acgyver-

da@gmail.com of naar gyverda@hotmail.com o.v.v. “Ik wil bij het AC!” 

Houdt je niet zo van organiseren maar wil je graag helpen bij het uitvoeren van de activiteiten? 
Dat mag natuurlijk ook! Stuur dan een mail naar acgyverda@gmail.com o.v.v. “Versterking bij ac-
tiviteiten”. Ben je te jong? Of heb je helemaal niks met het bovenstaande, maar heb je wel 
(supergave) ideeën voor activiteiten dan mag je natuurlijk ook mailen naar acgyverda@gmail.com 
o.v.v. “Ik heb een idee!” 

Koekactie 

Op vrijdag 2 november 2018 houden wij weer onze jaarlijkse koekactie. 

De koeken kunnen op vrijdag 2 november tussen 15.00 en 17.00 uur opgehaald 

worden bij ‘n Kadiek. Eventueel bijvullen of inleveren kan op vrijdag 2 november 

van 19.30 tot 20.00 uur bij ‘n Kadiek of op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur bij 

Vera Maneschijn thuis (adres: Oetbrink 30 Daarle). 

Alvast eet smakelijk allemaal! :)  

Gezocht 
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  Jaarplanning  

 seizoen 2018 / 2019 

 

 

ACTIE WEEKNUMMER DATUM 

Start seizoen 2018/2019 Week 36 Ma 3 t/m 8 za sept 

Open les week / nationaal sportweek Week 37 Ma 10 t/m za 15 sept 

Herfst vakantie Week 43 Ma 22 okt t/m za 27 okt 

Activiteit herfst vakantie Week 43 Datum volgt 

Dankdag Week 44 Woensdag 7 november 

Koekactie Week 44 Vrijdag 2 november 

Onderlinge wedstrijden Week 45 Zaterdag 10 november 

Emos Week  46 Do 15 t/m za 17 nov 

Pieten op de gym Week 48 Vrij 30 nov 

Sint viering ouder en kind gym Week 48 Za 1 dec 

Kerstvakantie Week 52 + 1 24 dec ’18 t/m 5 jan ‘19 

5e divisie plaatsing wedstrijd 
                       (Enschede of Nieuw Leusen) 

Week 5 Zaterdag 2 februari 

Voorjaarsvakantie Week 8 Ma 16 feb t/m za 24 feb 

Vakantie bijbelclub 
  

Week 8 Di 19 feb vanaf 19.30 uur 
Do 21 feb tot 13 uur 

6e divisie plaatsing wedstrijd Week 10 Zaterdag 9 maart 

Leden vergadering; 20 uur bij ‘n Kadiek Week 11 Ma 11 maart 

Biddag Week 11 Woensdag 13 maart 

5e divisie play off (Rijssen of Nieuw Leusen) Week 11 Zaterdag 16 maart 

6e divisie play offf Week 13 Zaterdag 30 maart 

5e divisie finale (Rijssen) Week 14 Zaterdag 6 april 

Pasen Week 16+17 Vrij 19 april t/m ma 22 
april 

Pre Instap (Rijssen) Week 16 Zaterdag 20 april 

6e divisie finale Week 16 Zaterdag 20 april 

Meivakantie Week 18 +19 Ma 29 april t/m za 11 mei 

Activiteit mei vakantie Week 18 +19 Datum volgt 

Hemelvaartsdag Week 22 Do 30 mei 

Donateurskaarten    Mei/ juni 

Pinksteren Week 24 Ma 10 juni 

Generale repetitie uitvoering Week 26 Donderdag 27 juni 

Uitvoering Week 26 Vrijdadg 28 juni 

Laatste gym- / jazz middag   Datum volgt 

Zomervakantie Week 29 t/m 34 Ma 15 juli t/m za 24 aug 



 

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: 


