
Nieuwsbrief SV DUO, juli 2019 

Beste leden en ouders/verzorgers, 

In deze nieuwsbrief kijken we terug op alle sportieve activiteiten die er  het afgelopen 

half jaar hebben plaatsgevonden bij SV DUO.  Een aantal jeugdleden heeft een stukje 

geschreven.  

Ook krijgen jullie/krijgt u wat informatie over onder andere het oud papier ophalen en 

opzeggen van een lidmaatschap. Aan het einde van deze nieuwsbrief ziet u de (tot nu 

bekende) lestijden voor het komende jaar. 

Veel leesplezier en een fijne zomervakantie gewenst! 

Met vriendelijke groeten, het bestuur van SV DUO. 

 

Springdagen: 

Wakker worden, opstaan! Mama maakte me heel vroeg wakker. We gingen heel vroeg weg 

met de bus. Toen we daar eindelijk waren kon ik wel een gat in de lucht springen! Eesrt 

gingen we inturnen, dat vond ik zelf een van de leukste onderdelen. Radslagen  en 

handstanden doen. Toen het voorbij was gingen we even pauze nemen. En toen gingen we 

al weer verder, boogschieten en klimmen, Yes! We gingen ook nog tokkelen. Dat was wel 

een beetje spannend, maar toch heel leuk. Hierna gingen we frietjes eten . jammie !!! 

Yes, we gaan zwemmen! toen we het zwembad binnenloopte  zag ik van alles. een glijbaan, 

duikplank, diepzwembad en een ondiep zwembad. de waterglijbaan was heel leuk maar je 

moest er wel heel lang voor in de rij staan. toen we aangekleed waren loopte je het 

zwembad uit en loopte je in een heel leuk winkeltje, met van alles om te kopen, 

scrunchies, snoep, slijm, ijs. Bijna iedereen kocht daar wat . ik kocht zelf een zakje 

snoep en een scrunchie .maar daarna gingen we al weer met de bus naar huis . dat was 

heel jammer .   springdagen is heel leuk echt waar !!!!!!! 

 Lieke 

 

JTC-wedstrijd: 

26 januari 2019 was mijn eerste JTC-wedstrijd in Oostkapelle 

Samen met de jongens van Serooskerke deed ik s ’middags mee. 

Ik moest mijn oefening laten zien op de mat, rekstok, brug, ringen & kast springen. De 

brug vond ik het leukste om te doen.  

In het begin vond ik het wel spannend maar het was erg leuk. Ik ben samen met mijn 

groep 3e geworden, dus kreeg ik een medaille en een beker. 

Korneel 

 



Paaseieren zoeken:  

 

Met mijn vriendjes van gym ging ik paaseieren zoeken bij Zeelandplant. En dat was heel 

leuk. 

Ik had al veel chocoladepaaseitjes gevonden die waren verstopt in de planten. Nadat we 

wat lekkers hadden gegeten en gedronken was het gouden ei nog altijd niet gevonden. 

Toen ik bij een palmboom kwam zag ik opeens iets blinkends liggen….dat was het gouden 

ei!! Joepie! Ik vond het erg leuk dat ik het gouden ei had gevonden. Het was een leuke 

ochtend! 

 

Groetjes van Isa 

 

Deze tekening van het paaseieren zoeken is door Isa en haar grote zus Evi  gemaakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting seizoen: 

 

Zaterdag 25 mei gingen we met een heleboel auto's en kinderen naar het Klokuus! 

We hadden een heleboel tafels boven waar we wat te drinken kregen. 

We mochten heel lang spelen, binnen en buiten! Aimy vond het klimparcours binnen heel 

erg leuk en Lotte vond alles leuk. 

We kregen ook een muntje en dan mochten we trampoline springen, met een tuigje aan 

en dan kon je heel hoog springen en salto's maken, maar dat vonden wij nog een beetje 

spannend en lukte niet zo goed. 

We hebben lekker frietjes gegeten en kregen ook nog een ijsje. 

Jammer genoeg moesten we ook weer naar huis. 

Het was heeeeeel erg leuk!! 

 

Aimy en Lotte 



Hieronder ziet u foto’s van deze geslaagde activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van peutergym mochten de laatste les in de speeltuin spelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling 

Danzette in het 

Arsenaal: 

Op zaterdag 22 juni gaf Lisette, die ook bij SV DUO lesgeeft, met haar eigen 

dansschool Danzette een voorstelling in het Arsenaaltheater. De streetdance-groep van 

SV DUO mocht ook hun dans laten zien. De kinderen van streetdance hebben er iets 

over geschreven. Hun ervaringen kunt u hieronder lezen. 

Merel: Beste lezers, zaterdag 22 juni 2019 was de voorstelling van Lisette, dat is 1x in 

de 2 jaar. Je hebt een middagvoorstelling en in de avond ook nog. Maar voor de 

voorstelling begon moesten we eerst nog een generale repetitie doen, dat ging goed. De 

voorstelling ging beginnen. Wij waren als 5e aan de beurt. We waren klaar en moesten 

wachten. Dat was klaar en gingen we eten in de stad. Weer snel terug voor de avond en 

weer precies hetzelfde. Was afgelopen en Lisette bedankt, was leuk. 

Kimberley: Ik vond het heeeeeeeeel leuk! De kleding wsas erg leuk. De andere dansen 

waren ook leuk bedacht. Het make-up was ook leuk bedacht. Bij het grote scherm dee 

de leiding het goed, ze hielpen goed en waren aardig. Het was een top dag. Bedankt voor 

het lezen. 

Mandy: Het was een leuke dag! Met allemaal leuke dansen. De kleren zagen er van de 

andere groepen ook leuk uit! 

Christa: Het was super leuk. En ook hele leuke dansen. 

Selina: Ik vond het leuk. Zeker het begin. 



Anouk: Het was leuk en mooi. Ik vond het leuk. Mooie kleren. 

Lieke: Superleuk! Met allemaal super leuke kleren. Ik vond de haren en make-up ook 

heel leuk en ook hele leuke dansen. Echt top! 

Emely: Ik wond het super leuk. En ik heb een niewe t-shirt. 

Aimy: Ik vond het superleuk! Ik wil graag nog een keer optreden. 

Ook nog leuk om te vermelden, is dat de streetdance-groepen van SV DUO zo goed 

gedanst hebben tijdens de demo in de Kruitmolen, dat ze doormogen naar de 

voorstelling in de Schouwburg in Middelburg! De dans heet “Ladies choice“ en de 

voorstelling is op 21 september.                

 

 

 

 

 

 

Avondvierdaagse: 

Van 17 t/m 20 juni konden kinderen van SV DUO de Avondvierdaagse lopen, samen met 

kinderen van natuurclub De Vleermuis. Er deden veel kinderen mee. 

 

 



 

 

Oud papier: 

Ieder lid (of ouders van jeugdleden) van SV DUO is verplicht om te helpen met het 

ophalen van oud papier (zie inschrijfformulier) Mocht u niet kunnen helpen, dan mag u 

ook een familielid of kennis vragen om in uw plaats laten gaan.  

Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) wordt er oud papier opgehaald. U 

kunt ook altijd oud papier zelf brengen naar de Pioniersweg: op het terrein van Rob's 

Tuin Service staat een container van SV DUO. Als u mee mag helpen met het ophalen 

van het oud papier: graag hesjes aandoen en daarnaast zijn ouders zelf verantwoordelijk 

voor hun kinderen, als die mee komen helpen.   

SV DUO is als vereniging erg blij met de opbrengsten van het oud papier: hierdoor kan 

de contributie nog steeds laag worden gehouden!! 

We krijgen als vereniging van de Gemeente Veere een gegarandeerde 

prijs per kilo. Hoe meer kilo's we binnen halen hoe meer opbrengst er 

is voor de vereniging.  Zet u vooral zoveel mogelijk oud papier buiten 

op de 1e zaterdag van de maand en als u het eerder kwijt wilt: in de 

container aan de Pioniersweg kunt u altijd oud papier brengen.   

Opzeggingen: 

Als u uw lidmaatschap (of dat van uw kind) wilt opzeggen, kunt u een 

mail sturen naar Simone de Kuijper (sipie71@icloud.com) Wilt u het 

ook zelf doorgeven aan de leiding van de betreffende sport? Het 
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komt nu voor dat er alleen een mail gestuurd wordt of het alleen bij de leiding gemeld 

wordt. Dat geeft verwarring. 

Turnen: als u het pakje van turnen wilt inleveren, kan dat bij Mariska Minderhoud (zij 

gaat de turnlessen geven en is dus op donderdagmiddag in de gymzaal (zie tijden 

turnen)) U kunt het ook bij haar in de bus doen (Oostkapelseweg 8, tussen Grijpskerke 

en Oostkapelle) In beide gevallen graag een briefje met naam en rekeningnummer bij 

het pakje doen. Het pakje wordt gecontroleerd. Als het in goede staat teruggegeven is, 

krijgt u de borg van €20,00 teruggestort. 

We missen nog pakjes van leden die al hebben opgezegd voor turnen. Graag de pakjes 

zsm inleveren bij Mariska Minderhoud.  

 

Contributie streetdance: 

Zoals u heeft kunnen lezen in de notulen van de ledenvergadering, zal de contributie 

voor streetdance verhoogd worden met €10,00 per jaar.  Dit bedrag is voor de kleding 

die wordt aangeschaft voor uitvoeringen. De kleding wordt eigendom van de leden, maar 

moet 2 jaar bewaard worden voor uitvoeringen en demonstraties. 

 

Lestijden nieuwe seizoen en data waarop de lessen weer beginnen: 

Alle lessen beginnen weer in de week van 26 augustus. 

- Kleutergym: maandag 15:30-16:30 (Arjen Vlaming) 

- Aerobics: dinsdag 19:30-20:30 (Wilma Goorsenberg) 

- Streetdance: 16:45-17:30 en 17:30-18:15 (Lisette Jacobs) * 

- Turnen: donderdag 18:00-19:00 (Mariska Minderhoud met assistentie van Mandy 

Minderhoud en Sanne Schout, Michelle Baas bij oudste groep) 

- Peutergym: vrijdag 9:00-9:45 (Lianne Riemens en Nicole van der Spek) 

- Kidsmove: maandag 18:15-19:15 (Simone Dekker) 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSSAMENSTELLNG: 

 

Voorzitter:    Mariska Minderhoud   adriem@zeelandnet.nl 

Secretaris:    Marieke Roelse     mariekeroelse@hotmail.com 

mailto:adriem@zeelandnet.nl


Penningmeester:   Marinde Matthijsse  marinde@hotmail.com 

Ledenadministratie:   Simone de Kuijper  sipie71@icloud.com 

Algemeen lid:   Marjolein van Sluijs  marjolein@zeelandplant.nl 

Oud Papier:    Mariska Minderhoud   adriem@zeelandnet.nl of 594901 

 

Algemeen mailadres SV DUO:     svduogrijpskerke@gmail.com 
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