
Dinsdag meisjes gym. 

In december hebben we voor de gymvereniging nieuwe pakjes besteld, wit met blauw. 

Vanwege corona hebben we de pakjes pas ongeveer in mei gekregen. De wedstrijden zijn 

door corona ook helaas niet doorgegaan. In maart kregen we te horen dat we niet meer 

binnen mochten gymmen. Daarna hebben we nog 2 maanden buiten mogen gymmen. We 

hebben super mooi weer gehad en er was een goede opkomst. 1 juli mochten we weer naar 

binnen en de aanmeldingen komen nog steeds, groep 5/6 wordt misschien net te groot. We 

zitten nu alleen met die groep op 25 á 26 leden.  

 

Kleutergym: 

Begin januari heb ik de kleutergym overgenomen wat ik erg leuk vind om te doen. We zijn 

gestart met 4 kleuters en zitten nu +/- op 13 à 14 leden. Er komen nog steeds af en toe wat 

kinderen mee met andere kleuters om een proefles te draaien. Ik hoop aan het eind van het 

jaar tegen de 20 leden te hebben. De kleuters vind ik geweldig om les te geven. Ze zijn super 

enthousiast en ik hoor van de ouders dat ze altijd met veel plezier komen.  

 

Ouderen dames: 

Ook ben ik in januari begonnen met de dames gym. Dit vond ik zelf wel een beetje spannend 

en wennen, omdat het een hele andere doelgroep is. Mineke heeft jaren lesgegeven, dus dat 

wilde ik op een goede en leuke manier overnemen. Bij de woensdagochtend komen er nog 

steeds nieuwe leden bij, waar ik heel tevreden over ben. Met de dames hebben we in 

corona tijd een aantal weken buiten gegymd, dit was verassend goed bevallen. De dames 

gaven aan dat ze graag bij mooi weer buiten willen sporten.  

 

Selectie Turnen: 

Bij de selectie hebben we in totaal nu 10 leden. 2 meisjes nog op proef. Ik hoop dat ik het zo 

op kan bouwen tot weer een mooi aantal. Ik ben van plan om de meiden na corona in te 

schrijven bij open wedstrijden om ze toch zo wat ervaring op te laten doen en om de sfeer te 

proeven. Op dit moment trainen we alleen op vrijdag 2 uur. Toch zou ik graag weer terug 

gaan naar 3 uur als dat allemaal mogelijk is.  


