
 

Joepie alweer een nieuw seizoen! Wat gaat de tijd hard!!!! 

Om eerlijk te zijn, soms wel een beetje te snel…. 

Afgelopen seizoen hebben we vele wijzigingen gehad bin-

nen het bestuur en onze leiding (lees hieronder meer). Wij 

zijn hier enorm druk mee geweest om de teams weer com-

pleet te krijgen, wat gelukkig gelukt is :) Daarnaast had-

den we vele activiteiten en persoonlijk zat ik een tijdje op 

de zogenoemde blauwe babywolk :) waardoor de digitale 

nieuwsbrief er een beetje erg bij in geschoten is. Excuses 

hiervoor!!!! Omdat de laatste nieuwsbrief (durf het bijna niet te 

vertellen, maar toe maar……) een jaar geleden is (!) blikken we in 

deze nieuwsbrief nog wel even terug naar enkele momenten van 

het vorige seizoen. Wens iedereen uiteraard een goed, gezellig en 

bovenal een sportief nieuw seizoen toe! Groet Carmen 

 

Wijzigingen bestuur / leiding en 

lestijden 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen 
van Anne Bargboer-Reimink als leiding. Anne 
heeft vele jaren geturnt bij ons en vervolgens 
jarenlang leiding bij ons geweest. Anne, 
namens iedereen nogmaals, Dankjewel voor al 
je inzet en sportiviteit!  
 
Ook Wendy Mollink heeft na jaren van voorzitterschap ons bestuur 
verlaten en haar stokje overgedragen. Ook Wendy uiteraard super 
bedankt voor al je inzet al die jaren! 
 
Gelukkig hebben we ons bestuur en ons team van leiding weer 
compleet kunnen krijgen :) De volgende dames geven we dan ook 
een hartelijk welkom: 
 
Gerieke Scholten als bestuurslid  
Tamara Coenraad als leiding 
 
Dames van harte welkom en veel success bij  
Gyverda! 
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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 
 

Nieuwsbrief Gyverda 



Onderlinge wedstrijden 10 november 2018 

 
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 onderstaande turn(st)ers heb-
ben 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 +  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 

 
 
 
 
 
 



Sponsorkliks 

Uitvoering 6 juli 2019 

Hokuspokus iedereen kan toveren! En dat gaat 

al helemaal goed met een magische toverketel! 

Onze verhalenverteller Wendy maakte een 

heerlijk heksensoepje van alle spreuken die de 

dans en gym groepen uitbeelden. De kleur van 

de heksensoep werd uiteraard Delfs blauw. Alle 

groepen hebben tijdens de uitvoering laten 

zien wat ze het afgelopen seizoen allemaal 

hebben geleerd. Van oefeningen op de airtrack 

tot aan prachtige Afrikaanse dansen. Bibbidi-

Bobbid-Boo, kijk eens hoe ik dat doe, een kipje 

hier en een balletje daar, alle spreuken door 

elkaar. Dat was de uitvoering van Gyverda. 

Wat hebben wij genoten van alle kunsten en 

talenten van iedereen die mee deed. Knap ge-

daan allemaal! 

Spreuken 

Sinds kort doet Gyverda mee aan SPONSORKLIKS! 

De meeste mensen bestellen wel eens producten via een online webshop, denk aan een 

bol.com of een dagje uit o.i.d. Eerder werd dit rechtstreeks via de site van de betreffende 

aanbieder gedaan. 

Maar……!!! Nu kan het ook via sponsorkliks! 

Waarom? Door via de internetlink van sponsorkliks de gewenste winkel te zoeken en zo te 

bezoeken / bestellen gaat er 75% van de commissie naar Gyverda! 

Hiermee wordt Gyverda gesponsord! 

Kosten? Niets, de prijzen zijn niet anders via sponsorkliks of rechtstreeks bij de webwinkel. 

Hoe? Via de site van sponsorkliks kan Gyverda opgegeven worden als sponsordoel, middels 

een app op de mobiele telefoon (zie sponsorkliks.nl) of via de banner op onze homepage 

www.gyverda.nl 

Privacy? Wij kunnen op geen enkele wijze zien wie er besteld of wat er is besteld en ook 

niet hoeveel. Enige wat voor ons inzichtelijk is, is de hoeveelheid commissie :)  

Wij hopen op vele bestellingen uiteraard! :)  



 

Dit jaar vinden de onderlinge wedstrijden weer plaats in november, en wel dit maal op 

zaterdag 30 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 wor-

den door de betreffende leiding van de groepen. 

Wij wensen iedereen deze dag alvast veel succes!  

Turnpakjes 

Omdat de onderlinge wedstrijd alweer op de korte termijn planning staat, hierbij de oproep 

om de oude  / te kleine turnpakjes weer in te leveren voor  onze andere leden. 

Inruilen van de oude pakjes, maar ook het kopen van 2e hands pakjes of nieuwe pakjes kan 

bij Mariska Tukker. Graag eerst even Mariska aanspreken bij de gym of bellen op 0546—697 

605 en dan wordt het geregeld. Voor oude pakjes geven wij € 5,- retour, 2e hands pakjes 

kosten € 12,50 per stuk en nieuwe pakjes € 25,- per stuk. Wees er tijdig bij zodat wij even-

tueel nog wat kunnen bijbestellen, mocht dat nodig zijn. 

Onderlinge wedstrijden 2019 

Doelstelling Gyverda 2019 / 2020 

Uiteraard hebben we vele doelstellingen binnen Gyverda, maar 1 ervan willen we hierbij 

even uitlichten. Namelijk nieuwe turnpakjes voor onze vereniging en ook uniforme turn-

broekjes voor de jongens! 

Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we de volgende acties bedacht om zo de  

financiële kosten te kunnen dragen: 

 Rabobank Clubkas Actie (19 maart tot 7 april 2020) 

 Sponsorloop in de herfstvakantie 2019 

Daarnaast heeft Partycentrum De Zandstuve uit Den Ham ons hiervoor reeds € 250,- 

gesponsord! Hiervoor uiteraard heel hartelijk dank!!! 

Door middel van deze acties proberen wij zo samen met jul-

lie / onze leden de turnpakjes en broeken te realiseren zodat 

wij een uniforme en moderne vereniging kunnen uitstralen! 

Wie wil dat nou niet??? Dus help ons mee!!! :)  



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 voe-

ren. 

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

de 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 

bezigheid).  

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 acgyverda@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 activitei-
ten? 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!” 

Koekactie 

Op vrijdag 8 november 2019 houden wij weer onze jaarlijkse koekactie. 

De koeken kunnen op vrijdag 8 november tussen 15.00 en 17.00 uur opgehaald 

worden bij ‘n Kadiek. Eventueel bijvullen of inleveren kan op vrijdag 8 november 

van 19.30 tot 20.00 uur bij ‘n Kadiek. Voor eventuele vragen is Mariska Tukker 

hiervoor bereikbaar op nummer 0546 697 605. 

Alvast eet smakelijk allemaal! :)  

Gezocht 
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  Jaarplanning  

 seizoen 2019 / 2020 

ACTIE WEEKNR DATUM 

Start seizoen 2019-2020 Week 35 26 t/m 31 augustus 

Open les week / nationaal sportweek Week 39 23 t/m 28 september 

Herfst vakantie Week 43 19 t/m 27 oktober 

Activiteit herfst vakantie / Groot gym-
feest 

Week 43 Volgt z.s.m. 

Dankdag Week 45 Woensdag 6 november 

Koekactie Week 45 Vrijdag 8 november 

Emos uitvoering Week 46 15 en 16 november 

Sint viering ouder en kind gym Week 47 Zaterdag 23 november 

Pieten op de gym Week 48 Vrijdag 29 november 

Onderlinge wedstrijden Week 48 Zaterdag 30 november 

Kerstvakantie Week 52 + 1 21 dec ’19 t/m 5 jan ‘20 

PW 4e divisie + D1 Week 2 Zaterdag 11 januari (Almelo) 

PW 5e divisie + D2 Week 5 Zaterdag 1 februari (Goor) 

Voorjaarsvakantie Week 8 15 t/m 23 februari 

Vakantie bijbelclub Week 8 19 en 20 februari 

Play off 4e divisie + D1 Week 9 Zaterdag 29 februari (Wierden of Hengelo) 

PW 6e divisie + D3 Week 10 Zaterdag 7 maart (Nijverdal) 

Leden vergadering 20.00 uur bij ’n Ka-
diek 

Week 11 Maandag 9 maart 

Biddag Week 11 Woensdag 11 maart 

Play off 5e divisie + D2 Week 11 Zaterdag 14 maart (Rijssen of Nieuwleusen) 

Finale 4e divisie + D1 Week 12 Zaterdag 21 maart (Emmeloord) 

Play off 6e divisie + D3 Week 13 Zaterdag 28 maart (Enschede) 

Finale 5e divisie + D2 Week 14 Zaterdag 4 april (Hengelo) 

Goede Vrijdag Week 15 Vrijdag 10 april 

Pasen Week 16 Maandag 13 april 

Pre Instap Week 16 Zaterdag 18 april (Rijssen) 

Meivakantie Week 18 + 19 25 april t/m 3 mei 

Finale 6e divisie + D3 Week 19 Zaterdag 9 mei (Oldemarkt) 

Activiteit meivakantie Week 18 + 19 Volgt z.s.m. 

Avond 4 daagse Week 20 11 t/m 14 mei 

Hemelvaartsdag Week 21 Donderdag 21 mei 

Donateurskaarten Week 21 
Week 23 

Uitdelen 
Inleveren 

Pinksteren Week 23 Maandag 1 juni 

Laatste gym- / jazz middag Week 27 Volgt z.s.m. 

Zomervakantie Week 28 t/m 
34 

4 juli t/m 23 augustus 



 

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: 


