
 

In de herfstvakantie is er door de activiteiten commissie 

van Gyverda weer een geweldig beweegfeest georgani-

seerd. Dit keer was het feest binnen met als thema 

“griezelig gezellig”.  

Speciaal voor deze activiteiten is de gym2move aanhangwagen 

van de KNGU gehuurd. In de ochtend mochten de jongens en 

meiden van de onderbouw los gaan in de gymzaal. De ochtend 

begon met een dans warming up o.l.v. Annemiek. Op de muziek 

van Kinderen voor Kinderen werden alle spieren los gemaakt. Ver-

volgens mochten de kinderen allerlei verschillende gymsport acti-

viteiten doen. Bijna alle disciplines van de KNGU zijn aanbod geko-

men: ritmische gymnastiek, dansen, acro gymnastiek, trampoline 

springen, airtrack springen en turnen. Helaas passen de Rhönra-

deren niet in de beweegaanhanger.  

Naast het bewegen werden er ook griezelig lekker gezonde snacks 

door de kinderen gemaakt en opgegeten. De middag zag er voor 

de bovenbouw kinderen ongeveer het zelfde uit. Samen met de 

oudste groep hebben wij als afsluiter nog dodgeball gespeeld in 

de gymzaal. Al met al was het 

een geslaagd beweegfeest! 
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Huishoudelijke mededelingen 

Weet u dat….. 

 

Belangrijke datums  

 

02-02 5e divisie plaatsing wedstrijd 
 

16-02 t/m 24-02 Voorjaarsvakantie 

 
19-02 t/m 21-02 Vakantie Bijbelclub 

 
09-03 6e divisie plaatsing wedstrijd 

 
11-03 Ledenvergadering 

 

13-03 Biddag 
 

16-03 5e divisie play off 
 

30-03 6e divisie play off 

 
06-04 5e divisie finale 

 
19-04 t/m 22-04 Pasen 

 
20-04 pre instap 

 

20-04 6e divisie finale 
 

29-04 t/m 11-05 Meivakantie 

Nieuwsbrief Gyverda 



Koekactie 

Op 2 november hadden we weer onze jaarlijkse koekactie. Wat hadden we weer enthousiaste 

koekverkoopsters, bijna elke deur in Daarle hebben ze gehad, met weer de koeken van onze 

“eigen Harry” . De opbrengst was ook grandioos, maar liefst € 731,-! Iedereen ontzettend be-

dankt voor jullie inzet en we hopen dat het iedereen heerlijk gesmaakt heeft! 

 

Rabo Club kas actie 

 

Onze oude en verjaarde trainingspakken 

zijn vervangen door deze gave nieuwe 

trainingspakken  voor onze leiding en 

voorturn(st)ers.  

 

Dit is mede mogelijk gemaakt door alle 

stemmen die we kregen tijdens de actie 

van de Rabo Clubkas Campagne! Heel 

erg bedankt allemaal!!!! 

Sponsoractie Lekker Makkelijk Maneschijn 

Lekker Makkelijk Maneschijn heeft een jaar lang een sponsoractie gehouden ten gunste van 
verenigingen uit Daarle. Klanten konden stempels sparen en bij een volle kaart aangeven 
voor welke vereniging de kaart bestemd moest worden. 

Pasgeleden is de afsluitende uitkeringsavond geweest. De sponsoractie heeft een mooi be-
drag opgeleverd voor Gyverda. 

Lekker Makkelijk Maneschijn en alle klanten die gespaard hebben voor ons,  hartelijk be-

dankt 

 

 



 

De dag begon vroeg en de gezonde en sportieve spanning was al volop aanwezig. Alle 

tun(st)ers hebben hun mooie oefeningen laten zien aan de jury en de bezoekers, wat 

waren ze top! Echt klasse! Helaas kan niet iedereen in de prijzen vallen, maar onder-

staande turn(st)ers hebben een prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Meisjes gr 3/4/5 niveau 1 Meisjes gr 3/4/5 niveau 2 

1. Elin Hofsink   1. Suus Kleinjan 

2. Mirthe Scholten   2. Dani Heisterkamp 

Meisjes gr 3/4/5 niveau 3 Jongens 6-12 jaar niveau 21 

1. Amber Immink & Britt Kleinjan 1. Wes Kleinjan 

2. Dyonne Jansen-Eupe  2. Harmen Rovers 

3. Dani Poorterman    3. Jorn Maneschijn 

Jongens 6-12 jaar niveau 20 Jongens 6-12 jaar niveau 18 

1. Gerrit Rovers   1. Thomas Valk 

2. Giel Kleinjan   2. Tijn Koppelman 

     3. Ian Schopers 

Meisjes gr 6/7/8 niveau 11 Meisjes gr 6/7/8 niveau 12 

1. Diona di Lorenzo   1. Heleen Dubbink 

2. Meike Immink   2. Noa Koppelman 

3. Lisa Koppelman   3. Lise Kleinjan 

Meisjes gr 6/7/8 niveau 10 Meisjes gr 6/7/8 niveau 8 

1. Britt Kok    1. Leonie de Jong 

2. Guusje Stokvis 

Meisjes 14 jaar e.o. niveau 9/10/11 BEKER RONDE recreatie 

1. Silke Borkent     1. Thomas Valk 

2. Jalinde Olthof     2. Leonie de Jong 

3. Putri van Lenthe     3. Diona di Lorenzo 

Selectie instap D2/D3  Selectie pupil 1 niveau D2/D3 

1. Noa Tukker   1. Eva Bartels 

2. Bobbi Broekmate   2. Luna Hofmeijer 

3. Bauke Middelkamp 

Selectie pupil 2 D2  Selectie junior en senior 

1. Lois Kleinjan   1. Shu Li Dubbink 

2. Iris Kleinjan   2. Amke Kleinjan 

3. Tess Brunnekreef  3. Amber van Deursen 

 BEKER RONDE selectie 

 1. Noa Tukker 

 2. Bobbi Broekmate 

 3. Lois Kleinjan 

Onderlinge wedstrijden 2018 

 



Pieten op de gym 

De pieten zijn dit jaar ook weer bij de gym geweest! Niet alleen de kinderen van de 

gym maar ook onze jazzdanseressen waren uitgenodigd voor deze gezellige en grap-

pige gymles. We hebben heerlijke pepernoten gegeten samen met de pieten en na-

tuurlijk hebben we de pieten laten zien hoe goed wij kunnen gymmen! Wij denken 

dat de pieten onder de indruk waren van onze gymkunsten! Hopelijk komen de pieten 

volgend jaar weer langs tijdens de gymles! 



Selectie 

 

Pre-selectie 

Vanaf 11 januari 2019 wordt de dames turnselectie uitgebreid. We krijgen namelijk weer een 

pre-selectie erbij! Wie deze nieuwe pre-selectie leden zijn blijft nog eventjes geheim! In de vol-

gende nieuwsbrief zult u een mooie foto van deze toppers zien! Wat houdt de pre-selectie in? 

De meiden die uitgenodigd zijn voor deze groep worden voorbereid om bij de jonge turnselectie 

te komen. Ze trainen met de jonge dames turnselectie mee. Tijdens de training zullen ze voor-

namelijk voorbereidende oefeningen doen. De meiden doen nog niet mee met de districtswed-

strijden, natuurlijk mogen zij wel komen kijken naar de pre(-pre)-instap wedstrijd die geturnd 

zal worden door Bauke en Bobbi. Aan het einde van het seizoen weten de meiden of zij naar de 

jonge turnselectie mogen/kunnen.  

 

Jonge turnselectie 

Dit seizoen komen Bauke, Bobbi, Eva, Lynn, Luna, Marit, Noa en Silke uit voor C.G.V. Gyverda 

tijdens de districtswedstrijden. 2 februari hebben Lynn, Luna, Noa en Silke hun eerste plaat-

singswedstrijd in sporthal “de Spil” aan de koningin Julianalaan 10 te Nieuwleusen. 9 februari is 

het de beurt aan Eva en Marit om hun plaatsingswedstrijd te turnen. Meer informatie over deze 

wedstrijd volgt nog. Bauke en Bobbi hebben dit jaar voor het eerst wedstrijden en zij mogen 

mee doen aan de pre(-pre)-instap wedstrijden, meer informatie hierover volgt nog. De oudste 

meiden: Eva, Luna, Lynn, Marit, Noa en Silke mogen dit seizoen minstens 2 districtswedstrijden 

turnen.  

 

Turnselectie 

Dit seizoen komen Amber, Amke, Britney, Iris, Lois, Mandi, Shu-li en Tess uit voor C.G.V. Gyver-

da tijdens de districtswedstrijden. 2 februari hebben Iris, Lois, Shu-li en Tess hun eerste plaat-

singswedstrijd in sporthal “de Spil” aan de koningin Julianalaan 10 te Nieuwleusen. 9 februari is 

het de beurt aan Amber, Amke, Britney en Mandi om hun plaatsingswedstrijd te turnen. Meer 

informatie over deze wedstrijd volgt nog. Alle selectieleden mogen dit seizoen minstens 2 dis-

trictswedstrijden turnen.  

 

Wilt u ook eens langs komen op een van deze wedstrijden? U bent van harte uitgenodigd om 

onze turnsters aan te moedigen! Dit geldt natuurlijk ook voor de wedstrijden van onze jonge 

turnselectie! Houdt er wel rekening mee dat er per wedstrijd een kleine entreeprijs gevraagd 

wordt. Meer informatie hierover? Neem dan contact op met een van onze selectietrainsters.  



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 opzoek 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 ac-
gyverda@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 
activiteiten” 

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!” 

Voorturnsters/turners & assistenten! 

Misschien heeft u deze toppers wel eens gezien tijdens de gymlessen of tijdens de wedstrijden. 

Op dit moment hebben wij 2 voorturners en 1 voorturnster in opleiding. Lijkt het jou ook gaaf 

om onze trainsters/trainers te helpen tijdens de lessen? Vanaf 11 jaar mag je de Gymnastiek As-

sistent Niveau 1 opleiding bij C.G.V. Gyverda volgen. Vanaf 14 jaar mag je de Gymnastiek Assis-

tent Niveau 2 opleiding volgen, voor deze opleiding moet je wel naar een aantal externe scho-

lingsdagen. Ben je 16 jaar of ouder en heb je een Gymnastiek Assistent Niveau 2 diploma? Dan 

kun je zelfs de Gymnastiek Leider niveau 3 opleiding volgen, ook voor deze opleiding geldt dat je 

externe scholingsdagen hebt, deze vallen altijd in het weekend (meestal op zaterdagen).  

Meer passie voor dansen? Ook kun je de Jazzdans Assistent Niveau 1 vanaf 11 jaar volgens bij 

ons! Vanaf 14 jaar mag je de Jazzdans Assistent Niveau 2 volgen. Vanaf 16 jaar kun je Jazzdans 

Leider Niveau 3 volgen bij de KNGU, mits je in het bezit bent van een Jazzdans Assistent Niveau 

2 diploma. Ook voor de Jazzdans opleidingen 2 en 3 geldt dat je externe scholingsdagen hebt.  

Ben je geïnteresseerd? Laat dit weten aan ons bestuur via:  
gyverda@hotmail.com  
Ben je opzoek naar meer informatie over deze opleidingen? Kijk dan op: 
https://opleidingen.kngu.nl/campus klik in het keuze menu op Dans of 
Gymnastiek en Turnen.  

mailto:acgyverda@gmail.com
mailto:acgyverda@gmail.com
mailto:gyverda@hotmail.com
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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: 


