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Laatste nieuws

Een In Memoriam, geschreven door Joop van Hoorn, vindt u elders in
dit krantje.
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Voorzitter en
redactieadres
de Amstelsbrug

:

Nicole van Groeningen
Zoomstraat 18 – 2 hg
1078 XJ Amsterdam

Tel. 020-6622445
(ná 19.00 uur)

Secretaris

:

Shirley van Velthoven
Diezestraat 14 – hs
1078 JP Amsterdam

Tel. 06-20131064

Penningmeester

:

Evert Isken (tijdelijk)
H. Kuipers-Rietberghof 56
1106 WE Amsterdam

Redactiecommissie

:

Nicole van Groeningen
Bas Auer
Shirley van Velthoven
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Email redactie:
amstelsgym@gmail.com

Agenda en mededelingen

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden. Wie komt ons bestuur
versterken? Ook ouders van de jeugdleden zijn zeer welkom als bestuurslid!

Vakanties 2019/2020:

Gymzaal is dan gesloten

Herfstvakantie 2019
Kerstvakantie 2019/2020
Voorjaarsvakantie 2020
Meivakantie 2020
Tweede Pinksterdag 2020
Zomervakantie 2020

21 t/m 25 oktober
23 december t/m 3 januari
17 t/m 21 februari
27 april t/m 8 mei
1 juni
4 juli t/m 16 augustus

Nieuwe jeugdleden:

Sarah Aamarou
Amber el Haddouti
Kenza Hendaoui
Letje Leddy
Job Lelieveld
Camelia Msalmi
Lucia Tijhuis

Zoe Asher
Charlie Heijm
Hopper Hoogendijk
Lukas Leenen
Nina Montero
Gina Partisani
Romaisa Aamarou

Agenda:

Sinterklaas
Bronzen Balk
Jaarvergadering/jaardiner

27 november 2019
15 december 2019
25 april 2020 (onder voorbehoud)

Leiding:

Lianne de Koster Dinsdag
Caya Renardus Dinsdag en
woensdag
Maandag (a.i.)
Luna Hedges
Woensdag

020-6176565
06-49252914
06-27386034

Vertrouwenspersoon Veilig
Sportklimaat:
Nicole van Groeningen

amstelsgym@gmail.com

Contactadres Privacy-reglement:
Bestuur van Amstels

amstelsgym@gmail.com

Sluiting kopij volgende krantje:
1 december 2019

Kopij kunt u per email sturen
naar: amstelsgym@gmail.com
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VAN DE VOORZITTER

Het nieuwe sportseizoen is al weer enkele weken oud en bijna alle leden zijn terug
van vakantie.
Iedereen is vol goede moed begonnen.
Drie meisjes van de jeugdgroep starten in september met de assistentopleiding
van de KNGU.
De kinderen trainen al voor de wedstrijden om de Bronzen Balk op 15 december.
Het bestuur heeft Sinterklaas al uitgenodigd om eind november een bezoek aan
Amstels te brengen.
Ook de voorbereidingen voor de Grote Clubactie zijn in volle gang.
De opbrengsten gaan dit jaar naar de jeugdafdeling die dringend een dikke mat en
nog wat andere materialen nodig heeft.
Toch kijk ik nog even terug op het vorige seizoen.
Op 26 juni was de Open Dag voor de jeugd, de traditionele afsluiting van het
seizoen.
Alle drie de jeugdgroepen hadden onder leiding van Luna een demonstratie voor
hun ouders georganiseerd.
Tijdens de Open dag deelde Ed van Cappellen flyers uit voor de yoga-afdeling en
ook voor een aantal seniorenafdelingen.
Eerder was al een mail uitgegaan naar de ouders. Hierin een aanbieding om
kennis te maken met de yoga-groep.
Ook is het vergaderseizoen weer gestart: Turnstad, Rayon Amsterdam van de
KNGU.
In november ga ik een opfris jurycursus bijwonen. Hopelijk kan ik daarna nog
beter jureren.
Verder is het bestuur aan het brainstormen over de organisatie van de
jaarvergadering en het jaardiner in april 2020.
Suggesties en ideeën zijn welkom.
Tot slot: wij zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester. Wie o wie heeft
belangstelling? Ook ouders zijn van harte welkom.
Nicole van Groeningen
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IN MEMORIAM PIM JONKERS
Op 24 juni 2019 overleed Pim Jonkers, sinds 1971 lid van de maandagavondgroep
“heren conditie en balspel“.
Najaar 2018 meldde Pim ons dat hij een tijdje niet zou komen omdat hij zich niet
lekker voelde. Hij had last van maag en darmen.
Bij de eindejaarsborrel in cafe Blek kwam hij langs en vertelde nog geen
duidelijkheid te hebben. Hij bleef niet lang en hield het bij koffie.
Niet heel veel later berichtte Pim ons dat hij ernstig ziek was en niet meer zou
komen sporten op de maandagavond.
Dat slechte nieuws was aanleiding om voor de les bij Pim en zijn slechte
vooruitzichten stil te staan. De stemming was aangeslagen.
In de periode daarna kwam er helaas, maar niet onverwacht, geen beter nieuws.
Wel toonde Pim zich vol goede moed en onderging hij zware chemo
behandelingen.
Het heeft niet mogen baten.
Op 24 juni vond de zomerborrel van de maandagavondploeg plaats.
Vooraf stonden we opnieuw stil bij Pim en waren in gedachten bij hem.
Hoe wrang dat we een dag later hoorden dat Pim net die dag was overleden.
Hoe zullen we ons Pim herinneren?
Als onze markante snordrager die altijd voorop liep en de warming up leidde.
Ook als een rots in de verdediging tijdens het basketbal of voetbal.
Pim passeren was al een prestatie op zich.
Als degeen die de heetste douche aankon en als degeen die als de meest handige
van ons de dingen in de gymzaal die niet goed functioneerden, fixte.
Ja zo, maar vooral als een fijne sportieve man die we niet hadden willen verliezen.
Op 1 juli vond een indrukwekkende afscheidsplechtigheid plaats op de
Oosterbegraafplaats waarbij een aantal leden en ex-leden van de
maandagavondgroep aanwezig was en waarbij na afloop vele dierbare
herinneringen werden gedeeld .
Pim wordt door ons niet vergeten.
Namens de maandagavondgroep,
Joop van Hoorn
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ETENTJE

Op 9 juli tracteerden de dames van de dinsdaggroep hun leider Caya op een
etentje. Hiermee bedanken zij Caya voor zijn lessen in het afgelopen seizoen.
Dit jaar vond dit etentje plaats in restaurant De Waaghals aan de Frans Halsstraat. Dit is een vegetarisch restaurant.
Er was een drie-gangen menu voor ons bedacht. Bij elke gang konden wij kiezen
uit een vegetarisch en een veganistisch gerecht. Het bleek een zeer goede keuze.
Lekker eten, goede sfeer, geanimeerde gesprekken. Toch weer anders dan in de
gymzaal.
Nicole
GROTE CLUB ACTIE
Ook dit jaar zijn we weer gestart met de verkoop van loten van de Grote Club
Actie, met als doel toestellen en andere benodigdheden voor de jeugdafdeling te
kunnen financieren.
Ed van Cappellen heeft het op zich genomen zoveel mogelijk loten te verkopen.
Daarvoor was hij elke woensdagmiddag in de gymzaal aanwezig, zodat hij ouders
van de jeugdleden hierop kon attenderen.
Van de 950 loten die Amstels had besteld, heeft hij er inmiddels 400 kunnen
verkopen. De overige loten zijn uitgedeeld aan de oudere jeugdleden, zodat zij die
aan ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en andere bekenden kunnen
verkopen.
Voor de wat jongere deelnemers waren er inschrijfboekjes, zodat zij niet met geld
over straat hoefden.
Wij hopen dat u allen wilt meewerken om de Grote Club Actie voor Amstels tot
een succes te maken! Alvast onze dank daarvoor!
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OPEN DAG JEUGDGROEPEN.
Op 26 juli sloten de jeugdafdelingen het seizoen af met de tradionele Open Dag.
Tijdens deze “les” laten de kinderen aan hun ouders zien wat zij op turngebied
kunnen en geleerd hebben.
De kinderen zetten deze show zelf in elkaar met de hulp van Luna.
Het werden drie spetterende shows met fantastisch turnen en heel leuke trucjes,
kunststukjes.
De ouders en ook grootouders waren enthousiast.
Aan het einde van de Open Dag ontving Insaf de medaille voor het 5-jarig
jeugdlidmaatschap.
Luna werd met een medaille gehuldigd, omdat zij al 10 jaar onze jeugdleidster is.
Namens het bestuur waren Shirley, Nicole en Ed aanwezig.
Ed deelde flyers uit aan de ouders voor de yoga-groep en een aantal
seniorengroepen. Hij riep de ouders op om na de vakantie vooral langs te komen
voor een proefles.
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PROMOTIE-ACTIVITEITEN.








In mei hebben alle ouders een uitnodiging ontvangen voor een proefles
yoga.
Tijdens de Open Dag zijn flyers uitgedeeld voor de yoga-groep en de andere
senioren-groepen.
Tijdens het promoten van de Grote Clubactie heeft Ed wederom flyers
uitgedeeld.
In september/oktober staan enkele advertenties in buurtbladen gepland.
Ook kunt u zelf iets doen: neem een vriendin/vriend, buurman/buurvrouw,
kennis of familielid mee naar de les.
De eerste 2 lessen zijn altijd gratis !
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ASSISTENTEN-OPLEIDING
Drie meisjes van de oudste groep( Ronja, Rivka en Dessa) zijn in september onder
leiding van Luna gestart met de assistenten-opleiding niveau 1 van de KNGU.
Zij hielpen Luna vorig seizoen al, zoals zij ook nu weer doen; maar dit seizoen
doen zij opdrachten die Luna moet aftekenen. De opleiding wordt aan het eind van
het seizoen afgesloten met een diploma!
Met dit diploma kunnen zij doorstromen naar vervolgcursussen en hogere
diploma’s .
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IS IETS NIEUWS ALTIJD EEN VERBETERING?
Dat is de vraag, die Bas Auer in onderstaand stukje aan de lezers voorlegt.
GYMSPORT.NL heeft een make-over gekregen. En een nieuwe naam: Dutch
Gymnastics – The Connection.
Om even aan de Engelse ziekte in onze taal te ontkomen: Gymsport is vernieuwd
en heet nu: De Verbinding.
In het voorwoord staat een foto van ene Marieke van der Plas. Wat blijkt: zij
noemt zich directeur KNGU. Als een duveltje uit een doosje tevoorschijn gekomen.
Zonder enige uitleg waar de vorige ploeg gebleven is, inclusief de voorzitter:
opgelost!!!!
Gelukkig heeft ze het over de verbinding in het Nederlands. Gymsport en
wedstrijden doe je samen. Schrijft ze. Ja, logisch hè?, zou onze Johan zeggen. Dat
is een open deur intrappen!
Het blad is een kwartaal uitgifte. Ziet er prima uit met een glimmende omslag en
half-mat papier voor de tekst en scherpe foto’s. Met artikelen over
verenigingsjubilea, persoonlijke verhalen, verzekeringsadviezen.
Aankondiging van de Wereldgymnaestrada in 2023 naar Amsterdam, na zo’n 70
jaar (foutje: de laatste was in 1991 in de RAI)!
Wat opvalt, en dat is tegenwoordig een unicum, het staat niet vol met allerlei
reclame. Ja, het is beslist een aanrader voor de liefhebbers!
Bas Auer
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PENNINGMEESTER GEZOCHT PENNINGMEESTER GEZOCHT

Nog steeds zijn wij op zoek naar een penningmeester! Onze
acties en zoekwerk in onze netwerken heeft niets opgeleverd.
Binnenkort zullen we opnieuw een brief naar de ouders van
onze jeugdleden sturen met de vraag of er iemand is die deze
functie in ons bestuur wil vervullen.
Maar misschien kent u wel iemand die vrijwillig deze taken op
zich zou willen nemen! Laat het ons alstublieft weten!!!
Totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden heeft
Evert zich bereid verklaard deze taken op zich te nemen.

PENNINGMEESTER GEZOCHT PENNINGMEESTER GEZOCHT
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BRONZEN BALK OP 15 DECEMBER 2019
Ook dit jaar doet Amstels weer mee aan de wedstrijden voor de Bronzen Balk in
de Wethouder Verheyhal op 15 december a.s.
Wij hebben hiervoor de onderstaande brief aan de ouders van onze jeugdleden
gestuurd.

Beste leden,
Op zondag 15 december wordt de Bronzen Balk wedstrijd georganiseerd
in de Wethouder Verheijhal in Amsterdam.
Een keer per jaar doet Amstels mee aan deze turnwedstrijd, waarvoor
alleen de meisjes zich kunnen opgeven.
Je kan je dochter inschrijven als ze turnt bij Luna in het 2e uur (17:0018:00 uur) en het 3e uur (18:00-19:00 uur).
De kinderen van het 1e uur (16:00-17:00 uur) zijn hiervoor helaas nog te
jong!!
Let op: wil je je dochter opgeven, maak dan € 5,- over naar:
NL09 INGB 0009669788 ten name van L. Hedges.
Vermeld duidelijk de voor- en achternaam en het geboortejaar van je
dochter!
Op deze manier aanmelden kan tot 17 oktober.
Verdere informatie over de wedstrijd zullen jullie later ontvangen.
Sportieve groet,
Luna Hedges (turnjuf)
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Dag

Tijdstip

Maandag

19.30-20.45 uur Heren
conditietraining/balsport 40+

Caya Renardus (a.i.)

Dinsdag

19.00-20.15 uur Dames en heren
yoga alle leeftijden

Lianne de Koster

20.15-21.30 uur Dames conditietraining/
gymnastiek 40+

Caya Renardus

19.00-20.15 uur Dames en heren
sport fit 50+

Caya Renardus

Woensdag

Programma

Leider/leidster

Programma voor de jeugd: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Woensdag

16.00-17.00 uur Meisjes/jongens 5-6 jaar
17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar
18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar

Luna Hedges

Contributies 2019
De contributies over 2019 zijn als volgt:
Amstelscontributie:
KNGU-bondscontributie (per 1-1-2019):
Leden vanaf 16 jaar
per halfjaar € 100,per halfjaar
€ 13,50
Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 76,per halfjaar
€ 11,Eenmalig inschrijfgeld:
Leden vanaf 16 jaar
Jeugdleden t/m 15 jaar

€ 8,€ 5,-

Familiekorting:
Indien minimaal één ouder lid is en een of meer kinderen ook lid zijn, wordt een
korting van 50% toegepast op de Amstelscontributie van elk kind.
Indien geen ouder maar wel meer kinderen uit één gezin lid zijn, dan krijgt het
tweede kind 25% korting en vanaf het derde kind 50% korting op de
Amstelscontributie.

14

Voor de leukste boeken en tijdschriften, papier- en schrijfwaren,
kantoorartikelen, dagbladen, wenskaarten en multimedia producten.
Schoolagenda’s en alles wat je voor school nodig hebt. En niet te vergeten:
leuke cadeautjes voor verjaardagen of om zomaar weg te geven!
Adres:
Scheldestraat 90
1078 GN Amsterdam
Telefoon 020 – 471 1852
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 18.00 uur
Donderdag koopavond tot 19.30 uur
Zaterdag van 08.30 - 17.00 uur
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