
NIEUWSBRIEF JULI 2019                

 
 

Beste (ouders van) leden, 

 
Nu het seizoen van 2018-2019 is afgesloten willen wij via deze 

nieuwsbrief even terugkijken, maar ook vooruit kijken.  
 

Demonstratie 
Op een warme zaterdag hebben wij het seizoen gezellig 

en spectaculair afgesloten. Omdat de vereniging 65 jaar 
bestaat wilden we iets speciaals doen voor de kinderen. 

We begonnen daarom die dag om 17.00 uur met heel veel 

frietjes en lekkere snacks bij José en Jillis van Kuilenburg. 
Omdat het deze dag best warm was, mochten we in de 

schuur eten. Daar was het eigenlijk best koel. Dus dat 
was super.  

 
Na het eten vertrokken de kinderen in groepjes op de fiets naar de Burcht 

met enkele begeleiders. De kinderen die niet met de fiets waren, werden 
gebracht naar de Burcht.  

 
Nadat alle kinderen omgekleed waren en het publiek een plekje had 

gevonden in de zaal en op de tribune, begonnen om half zeven de 
demonstraties. De meisjes van de woensdaggroepen beten de spits af. 

Daarna waren de jongens van de woensdaggroepen aan de beurt. 
Vervolgens volgenden nog 5 demonstraties van de zaterdag en 

woensdaggroepen. Ondanks de warmte hebben we een bijzondere avond 

meegemaakt. Het was mooi om al onze leden bezig te zien met de 
demonstratie.  

 
Een groot applaus voor alle kinderen en de leiding die wekenlang 

geoefend hebben. 
 

Aan het einde van de avond zijn enkele trouwe leden nog even in het 
zonnetje gezet. De volgende kinderen hebben geen enkele les gemist en 

dat was natuurlijk ook een groot applaus waard.  
 

Zoë Polderman, Jan van Kuilenburg, Ellen Vaandering, Jorieke van 
Kuilenburg, Anouk Vermaas, Julia Kraaijeveld, Emma Kraaijeveld, Marlyn 

Wigmans, Debora Kaashoek. 
 

Helaas waren de bekers door een misverstandje niet besteld, maar deze 

worden in de komende weken alsnog thuisgebracht! 
 

 
 

 



We willen de vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben bij de 
voorbereidingen en op de dag zelf. In het bijzonder willen wij José en Jillis 

van Kuilenburg bedanken voor hun gastvrijheid. Het was erg gezellig. 

Enkele foto’s van deze dag zijn terug te vinden op onze site.  
 

Nieuwe leidster 
Wij zijn blij jullie te kunnen laten weten dat wij een nieuwe leidster 

hebben gevonden voor de woensdaggroepen. Annemiek van Horssen uit 
Herwijnen zal de lessen voor de kleuters vanaf september gaan 

verzorgen.  
 

Annemiek stelt zich hierbij nog even kort voor: 
 

Mijn naam is Annemiek van Horssen, ben 26 jaar en woon in Herwijnen.  
Ik ben juf in Giessenburg en geef hier les aan groep 6 en verzorg de 

gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. Verder hou ik van hardlopen, 
bootcampen en lees graag een boek.  

 

Ik kijk er naar uit om vanaf september de gymlessen op de 
woensdagmiddag te gaan verzorgen.   

 
We hopen dat Annemiek zich snel thuis zal voelen bij onze vereniging.  

 
Lestijden woensdag 

De groepsindeling voor de woensdag blijft in ieder geval tot de 
kerstvakantie hetzelfde. Dit betekent dat de meisjes in de leeftijd van 3 

tot 6 jaar welkom zijn om 15.30 uur en de jongens in de leeftijd van 3 tot 
6 jaar zijn welkom om 16.15 uur. 

 
Vakantie Gym Wilskracht 

 
 

 

Zomervakantie: maandag 1 juli tot en 
met zondag 8 september 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Start nieuwe seizoen 
We starten het seizoen op zaterdag 7 september.  

 

Zoals eerder aangegeven zal er dit jaar  
geen kamp zijn, maar een startdag.  

Deze startdag gaat plaatsvinden bij  
Het Achterhuis in Leerdam. 

 
In de bijlage bij deze mail vinden jullie meer informatie en het 

inschrijfformulier.  
 

We hopen op veel positieve reacties! 
 

Groepsindeling nieuwe seizoen 
Ieder jaar bekijken wij in juni hoe de groepsindeling van het volgende 

seizoen er uit komt te zien. Daarbij is het belangrijk om te weten, welke 
veranderingen er mogelijk zijn in het ledenbestand. Gelukkig hebben wij 

weinig opzeggingen ontvangen. Dat is natuurlijk een positief teken. In de 

bijlage vinden jullie een overzicht van de nieuwe indeling van de groepen. 
Mochten daar vragen over zijn, dan kan dit via een mailtje naar 

wilskracht@live.nl.  
 

Bestuurssamenstelling 
Al meerdere malen hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe 

bestuursleden. Helaas hebben zich geen vrijwilligers aangemeld. In de 
afgelopen bestuursvergadering hebben de vier huidige bestuursleden 

(Janet, Heidi, Barbara en Geerarda) de toekomst besproken. Om de 
continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen is het belangrijk dat 

er op korte termijn nieuwe bestuursleden aansluiten bij het huidige 
bestuur. Wanneer dit niet gebeurt, is de kans erg reëel dat er na het 

seizoen 2019-2020 geen bestuur meer zal zijn. Wij hopen met deze 
laatste oproep enkele ouders te bewegen om zich aan te melden en 

samen met ons een bloeiende vereniging ook bloeiend te houden! 

 
Tot slot 

Wij hopen jullie met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te 
hebben gebracht. Mocht jullie vragen of opmerkingen hebben naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen wij het graag via 
wilskracht@live.nl. 

 
Met sportieve groet, 

Bestuur Gymvereniging Wilskracht 
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