Nieuwsbrief 18 september 2016
Activiteitenkalender
23 sep
Dansochtend
24 sep
Puzzelspeurtocht
19 & 21 okt Het Grote Gymfeest
29 okt
Revue (Plaatselijk Belang)
5 nov
Springwedstrijd

Jarigen in september
2 sep
Marit Booij
6 sep
Milan Groote
7 sep
Jenisha ten Cate
12 sep Tessa Alberts
14 sep Reshem van Eck
15 sep Kaitlin van Beurden
17 sep Tessa Kramer
18 sep Cody Snippe
18 sep Larissa Stevens
19 sep Kirsten Klinkhamer
19 sep Lois Westerveen
20 sep Estelle Pieters
20 sep Joas Otten
22 sep Esmee Hooge
22 sep Yulenthe Smit
23 sep Mark Benjamins
23 sep Sanne Slomp
28 sep Jeannette Wachtmeester
28 sep Sanne Schonewille

Stem op Eugenia!
Eugenia mag ook dit jaar weer
mee doen aan de Rabobank
clubkascampagne. Hier zijn we
erg blij mee, maar om deze
actie tot een succes te maken,
hebben we ook uw steun nodig!
U kunt nog stemmen tot 14
oktober.

Nieuws van de bestuurstafel
Met de start van het nieuwe seizoen zijn er een aantal wisselingen van leiding
en lestijden. Nienke IJmker gaf les op woensdagmiddag maar kan door haar
nieuwe baan het lesgeven helaas niet meer combineren met haar werk. De
lessen worden overgenomen door Arjan Vos. Arjan is geen onbekende voor
veel meisjes, want hij heeft al eerder lesgegeven aan de meisjes van de
woensdagmiddag. Nienke blijft nog wel les geven aan de selectiemeisjes op
maandagavond.
We hebben afscheid genomen van Gerald Gruppen. Gerald had vorig jaar al
aangegeven dat hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging, maar dat hij als
invalleiding nog wel een tijdje wilde blijven. Nu heeft hij dus definitief
afscheid genomen. We wensen Gerald veel succes voor de toekomst. Alco
Otten blijft lesgeven aan de jongens/herenselectie.
Voor een aantal groepen zijn de lestijden veranderd. Deze tijden vind je
verderop in de nieuwsbrief en natuurlijk op de website.
De donateur kaarten worden weer rondgebracht. Voor 7,50 euro per jaar
steunt u onze vereniging. Nieuwe donateurs zijn altijd van harte welkom. Bent
u nog geen donateur en wilt u onze vereniging steunen? Stuur dan een mail
naar info@eugenia.nl.

Puzzelspeurtocht
Aankomende zaterdag 24 september 2016 is de puzzeltocht van Eugenia.
Iedereen vanaf groep 5 is van harte welkom. Om 13.30 uur verzamelen we bij
Sporthal de Marke te Hollandscheveld en om 14.00 uur zal het eerste groepje
vertrekken. Vanwege het 55-jarig bestaan zal de speurtocht geheel gratis zijn.
We zien jullie daar!
Het Grote Gymfeest
In de herfstvakantie zal op woensdagmiddag 19 oktober en vrijdagavond 21
oktober Het Grote Gymfeest weer plaatsvinden. Binnenkort zal je op de site
meer informatie hierover vinden. Houd dit dus goed in de gaten!
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Jarigen in oktober
2 okt
Kobi Everts
4 okt
Ria Kleine
5 okt
Bart Helder
6 okt
Magda Booij
7 okt
Cecile Winkel
7 okt
Djoeke Botter
8 okt
Els Blanken-De Vries
9 okt
Ashley Pieters
10 okt Arjan Vos
11 okt Sven Koops
12 okt Bo Kuhnen
12 okt Naomi ten Caat
13 okt Jasmine Menger
14 okt Grietje Abbing
16 okt Niels Kramer
18 okt Rosanne de Ruiter
22 okt Madelon ten Cate
24 okt Kirsten Everts
25 okt Ietje de Groot
27 okt Jessie Evertse
29 okt Jannie Kikkert
31 okt Judith Hummel

EXTRA WINACTIE!
Wij vieren dit jaar ons 55-jarig
jubileum. Vanwege deze
feestelijke gebeurtenis heeft
PLUS Cappendijck de EUGENIA
jubileum WINACTIE:
Maak 3 weken lang kans op een
sportpakket t.w.v. €50 of een
Intersport Jan Bols-waardebon
van €25.
Hoe maak je kans?
1. Koop 2 pakken Campina
Langlekker melk.
2. Deponeer je kassabon in de
inleverbox bij de kassa.

Leiding woensdagmiddag
Nienke heeft een baan gekregen bij Gemeente Hoogeveen. Zij zal daar gaan
werken als sportfunctionaris. Wij wensen haar daar heel veel plezier toe.
Nienke blijft nog wel actief binnen de vereniging: Ze zal haar selectielessen bij
Eugenia blijven geven. Nienke bedankt voor het afgelopen jaar!
Vrijdagavond
Henriet Smit is weer terug van weggeweest. Fijn Henriet, heel veel lesplezier
toegewenst!
Nathanja, die voor de vakantie haar lessen waarnam, willen we nogmaals
bedanken voor haar inzet voor de vereniging. Top!
Lestijden vrijdagavond
De lestijden van de jongste selectie zijn veranderd. I.v.m. haar baan kan Laura
niet meer op tijd beginnen. De les van Laura begint nu vanaf 17.30 tot 18.30
uur.
De jongensgroepen van Julian starten een kwartier later:
 De eerste jongensgroep is nu van 18.30 uur tot 19.15 uur.
 De tweede jongensgroep is nu van 19.15 uur tot 20.15 uur.
De groep van Arjan blijft zoals die is; van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Voor alle ouders:
Tijdens de trainingen is het niet de bedoeling dat er vanaf de tribune gekeken
wordt naar de lessen. Het is storend en kinderen zijn hierdoor gauw afgeleid.
In januari hebben we weer de mee-kijk-doe lessen! Dan is er de mogelijkheid
om te kijken.

KOM MAAR LANGS ALS JE DURFT...
Dat was het thema van de fietstocht die gehouden werd voor de basisscholen
in Hollandscheveld. Elke sportvereniging uit Hollandscheveld werkte hier aan
mee. De kinderen fietsten een route en gingen op deze manier bij alle
sportclubs langs. Ook Eugenia liet zien waar het om draait met sport... lekker
bewegen!
De kinderen konden bij ons een parcours afleggen. Ze hadden 4 minuten de
tijd om zoveel mogelijk rondjes te maken. Vanaf de kast slingeren met het
touw, landen op de dikke mat, over de tumblingbaan heen rollen, springen
over de bok en weer terug!
Genoeg gezweet, genoeg beweging, een flink aantal punten behaald en dan
weer door op de fiets. Op naar het volgende sportgebeuren. Het was een
leuke activiteit voor de groepen 7-8 uit Hollandscheveld.
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Strunen in het 2 duuster
Op 30 september organiseert 't
Anker in samenwerking met
Activiteitencommissie 't Oekie
“Strunen in het 2 duuster”, een
avondwandeling vol
verrassingen. De Zumba van
Eugenia zult u tijdens de
wandeling ook tegenkomen.

Eigenlijk zou ik weer eens wat aan sport moeten doen…
Veel volwassenen komen in hun drukke bestaan niet aan sporten toe. En dat
zou juist wel goed zijn… Maar vaak betekent dat, naast een of twee keer per
week trainen, ook competitie in het weekend.
Eugenia heeft een aantal groepen die prima geschikt zijn voor dit dilemma.
Neem de Zumba: Op donderdagavond en/of vrijdagochtend kun je een uurtje
lekker bewegen op allerlei muziekstijlen. Je doet je eigen tempo, gaat het niet
dan stop je even. Mis je een week, niks aan de hand. Het is voor alle leeftijden
en altijd gezellig.
Geen competities in de weekenden. Af en toe doen we met een aantal leden
een demonstratie, u hebt het wellicht eens gezien, maar dat is niet verplicht.
Lijkt u dit wat? Doe vrijblijvend een keer mee op donderdag 19.00 uur of
vrijdag 9.00 uur in Sporthal de Marke.

Hollandscheveldse Revue
Op zaterdagavond 29 oktober vindt de Hollandscheveldse revue plaats in
Sporthal de Marke. De revue gaat over de 150 roemruchte jaren van het
Plaatselijk Belang en geeft middels allerlei sketches en muzikale intermezzo’s
een mooi beeld van wat er zich in die jaren allemaal heeft afgespeeld. Diverse
Hollandscheveldse verenigingen werken aan de revue mee en zo ook
Eugenia. Meer informatie hierover vindt u op www.puurhollandscheveld.nl.

Snoepactie
In week 43 (24-28 oktober) gaan de leden van Eugenia langs de deuren om
snoep te verkopen. De opbrengst van deze actie is bestemd voor een
AirTrack. Meer informatie volgt nog.

Contact
www.eugenia.nl
info@eugenia.nl

Hoofdsponsors Garagebedrijf v/d Bergh - PLUS Cappendijck

