Nieuwsbrief 9 november 2016
Activiteitenkalender
8 nov
Start belactie
18 nov
Sponsor springrun
24 nov
Algemene
Ledenvergadering
30 nov
Sinterklaasfeest

Jarigen in november
4 nov Henriette Mulder
4 nov Sanne Koops
5 nov Carla Pol
6 nov Demi Metselaar
6 nov Yerdian Smit
10 nov Anouk Teelken
10 nov Dyanne Benjamins
11 nov Gerlinda Bijl
11 nov Henrike de Jonge
13 nov Shelley-Ann Lijster
14 nov Wina Klinkhamer
17 nov Kim Norde
19 nov Nina Mol
22 nov Anne-Lin Zwiep
22 nov Emma Bremer
22 nov Gerda Schonewille
22 nov Priscilla Lijster
24 nov Luna Gritter
25 nov Mirte van Eck
27 nov Demi Slomp
27 nov Rian Krikken
27 nov Xanti Marissen
28 nov Ge Scholing
30 nov Kevin Kip
30 nov Lena (Helena) Bijl-Stevens

Nieuwe leden
Meisjesgym: Thirsa Seinen,
Leonie Kuik, Noa Jonkman,
Maaike Heitkonig, Lisanne
Tichelaar, Nancy Bakker, Mila
Benjamins.
Jongensgym: Kejano Alferink.
Steps: Marieke Wannigen.

Nieuws van de bestuurstafel
Eugenia was de afgelopen weken regelmatig in beeld. Zo was er het Grote
Gymfeest in de herfstvakantie, waar ook kinderen welkom waren die geen lid
van Eugenia zijn. Daarnaast gingen de leden en ouders van Eugenia het dorp
in om zakken snoep te verkopen zodat er zoveel mogelijk geld op werd
gehaald voor een AirTrack. Tevens liet de Zumba en een aantal
selectiemeisjes een prachtig optreden zien tijdens de revue van het Plaatselijk
Belang Hollandscheveld en werd het bestuur van Eugenia 1e tijdens de pub
quiz in het Anker. Ook de komende weken zullen we niet stil zitten en zal
Sinterklaas worden gevierd voor de kinderen van de basisschool en zal
Eugenia te zien zijn tijdens de moonlightshopping.
Er is niet alleen goed nieuws, het bestuur en de technische commissie van
Eugenia hebben het besluit moeten nemen om te stoppen met de
herenselectie. Omdat het ledenaantal van de herenselectie sterk was
afgenomen zijn we aan het begin van het nieuwe seizoen gestart met een
plan om de herenselectie te behouden voor Eugenia. De afgelopen periode
zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest die er voor gezorgd hebben dat dit
plan niet tot uitvoering kon worden gebracht. Alco Otten (trainer
herenselectie) heeft een andere baan gevonden waardoor het voor hem
onmogelijk is dit te combineren met het trainen van de herenselectie.
Ondanks de alle inspanningen en flexibiliteit van Alco, hebben wij gezamenlijk
moeten constateren dat het verder gaan met de herenselectie niet meer
mogelijk is. Alco, bedankt voor de laatste jaren inzet van de afgelopen jaren
en we wensen je veel geluk met je nieuwe baan/opleiding.
Arjan Vos, leiding van o.a. de woensdagmiddag, heeft na de zomervakantie
de meidengroepen van de woensdagmiddag overgenomen. Helaas kan hij dit
niet combineren met zijn nieuwe baan en moeten we voor de
woensdagmiddaggroepen op zoek naar nieuwe leiding. De lessen worden
voorlopig opgevangen door bekende gezichten van Eugenia tot er nieuwe
leiding gevonden is.
Met de feestdagen in het verschiet wens wij iedereen fijne dagen toe!

Van de leiding
AirTrack actie!
De leiding binnen onze gymnastiekvereniging zou heel graag willen lesgeven
met behulp van een AirTrack. Een AirTrack kost veel geld. Dit geld hopen we
met behulp van een aantal acties bij elkaar te krijgen. Zo was er onlangs de
snoepactie en zal er op vrijdag 18 november een sponsor springrun zijn. De
sponsorlijsten voor de sponsor springrun zijn intussen uitgedeeld. Mocht je
hier nog geen bericht over hebben gehad, informeer dan even bij je eigen
leiding.
We hopen dat alle leden meedoen aan deze superleuke actie en dat we over
een tijdje daadwerkelijk kunnen lesgeven op een AirTrack!
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Jarigen in december
1 dec
Bas Snippe
3 dec
Esther Winkel
5 dec
Dinie Zomer
5 dec
Meta Metselaar
7 dec
Henriette Scholing
13 dec Lili Bremer
18 dec Lynn Vos
20 dec Mick Reckers
21 dec Yze Winkel
22 dec Romee van Delft
24 dec Nienke IJmker
24 dec Thomas Dekker
25 dec Fabi Mager
25 dec Julia Westdijk
27 dec Kaj van Lubek

Rabobank clubkasactie
Afgelopen week is de uitslag
bekend gemaakt van de
Rabobank clubkasactie.
Er was door de Rabobank
50.000 euro beschikbaar gesteld
en er kon op 185
clubs/verenigingen gestemd
worden. Eugenia is rond de
30ste plaats geëindigd en dat
heeft ons 410 euro opgeleverd.
Iedereen die op ons gestemd
heeft hartelijk dank!

Moonlightshopping
Op vrijdag 9 december zal er op
‘t Hoekje de jaarlijkse

moonlightshopping
plaatsvinden. Ook Eugenia zal
dit jaar niet ontbreken.
Wat wij deze middag/avond
gaan doen blijft nog even een
verrassing. Wij zien u graag bij
onze kraam op vrijdag 9
december.

Verandering leiding
Arjan Vos heeft tijdelijk de woensdagmiddag kunnen opvangen. Hij heeft dit
met veel plezier gedaan, maar kan het helaas toch niet combineren met zijn
nieuwe baan. Het was al heel fijn dat Arjan deze uren zo lang mogelijk heeft
kunnen opvangen. Wij wensen Arjan al het goeds toe met zijn nieuwe baan.
Arjan, bedankt voor je inzet op de woensdagmiddag!
Wij proberen als leiding de uren goed op te vullen. Uiteraard gaan we op
zoek naar nieuwe leiding, maar zolang die er nog niet is zullen we het zoveel
mogelijk met “bekende” gezichten gaan invullen. Tot aan de kerst zal Fabi
Mager de eerste twee uur op zich nemen. De overige twee uur zal worden
ingevuld door andere leiding binnen Eugenia. Wij hopen u in de volgende
nieuwsbrief hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Vrijwilligers ‘turn to us’
We gaan uit van 'vele handen maken licht werk' en 'samen is het geweldig om
te doen'. Bij een club als Eugenia willen we graag (betaalbaar) blijven sporten
en dat willen we samen doen. De lukt als iedereen als vrijwilliger zijn steen of
steentje bijdraagt. Het is zo ontzettend fijn dat er iemand is die kinderen naar
de gymles kan brengen. Dat er mensen zijn die helpen om toestellen te halen
en terug te brengen na een wedstrijd of een uitvoering of een speldag. Dat
we door een mooie sponsoractie een nieuwe AirTrack kunnen kopen. En ga
zo maar door.
En het is mooi dat je met vrijwilligerswerk bij de vereniging ook onder de
mensen komt. Dat je kunt sporten met elkaar, wat goed is voor het lichaam,
maar ook voor de sociale contacten.
Turn to us en word vrijwilliger. Op dinsdag
8 november starten wij met deze belactie
en gaan wij (ouders van) leden vragen wat
zij voor de vereniging kunnen betekenen.

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 24 november aanstaande wordt vanaf 20.00 uur de algemene
ledenvergadering gehouden in ‘t Anker, Otto Zomerweg 1 te
Hollandscheveld. Naast de gebruikelijke zaken zoals het jaarverslag en
begroting zal ook de contributieverhoging op de agenda staan. Verder is er
een vacature voor penningmeester en een algemeen bestuurslid treedt af
(herkiesbaar). Nieuwe kandidaten voor een van deze functies kunnen zich
melden bij Grietje Abbing via info@eugenia.nl. Ook kunt u op dit adres
punten voor de vergadering aandragen. De agenda kunt u binnenkort vinden
op onze site. U bent van harte welkom.
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Hallo, mijn naam is Demi van
Eck en ik ben 17 jaar oud. Op
het moment doe ik de opleiding
Sport en Bewegen en zit ik in
het 2e jaar op het mbo. Voor
school moeten we stage lopen
op het gebied dat je leuk lijkt,
en mij lijkt het geven van de
gymnastiek wel heel erg leuk en
daarom loop ik stage bij
gymnastiekvereniging Eugenia.
Ik doe dit op de maandagavond
bij de selectiegroepen en op de
woensdagmiddag bij de
gymlessen van groep 3 tot
groep 7.

SINTERKLAASFEEST TIJDENS DE LESSEN VAN EUGENIA
Wij vinden het leuk om een gezellige middag voor onze eigen leden te
organiseren, een geweldig Sinterklaasfeest voor alle kinderen van de
basisschool. De kinderen van de woensdagmiddag en de vrijdagavond
(basisschool) zijn van harte welkom op woensdagmiddag 30 november a.s. in
de sporthal in Hollandscheveld.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn welkom van 13.30 uur tot 14.45 uur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn welkom van 15.15 uur tot 16.30 uur.
Voor deze middag hebben we nog wat hulp nodig. Wie wil en kan ons helpen
tijdens deze gezellige middag. Je kan een mail sturen naar
technischecommissie@eugenia.nl.
Graag tot dan op het sinterklaasfeest!

De leiding.

Revue Hollandscheveld
Na weken van oefenen was het op 29 oktober eindelijk zover: het optreden
van de selectiemeiden en de Zumba groep tijdens de revue. De revue zelf was
een grootse happening in de Marke, met sketches, koren en orkesten; alles
over 150 jaar Plaatselijk Belang Hollandscheveld. Het optreden was door de
kleding (met dank aan Alita Boers en Alieta Dekker), de schmink en belichting
echt ‘de brand’ zoals deze bedoeld was. Ook de begeleiding van Juliana de
Bazuin ging prima. Mooi gedaan dames en meiden!
Op de FB pagina van Eugenia is een filmpje te vinden.
Onze dank gaat ook vooral naar Henny Wedzinga en Jasmyn Koopman voor
de choreografie en alle extra oefentijd die erin gestopt is. Fantastisch gedaan!
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Het Grote Gymfeest
Op woensdagmiddag 19 oktober hebben we in de Marke weer groot feest
gevierd. Dit deden we met ongeveer 100 kinderen tijdens het Grote
Gymfeest. De kinderen zijn langs allerlei leuke, stoere onderdelen gegaan. Zo
hebben ze bijvoorbeeld gesprongen op de grote trampoline, een iglo
gebouwd van de parachute, geschommeld op een rekstokschommel en
bijna tot het dak geklommen. Kortom, wat was het leuk en gezellig!
Ook op vrijdagavond 21 oktober was er groot feest in de Marke. Dit omdat
kinderen vanaf groep 6 kwamen om met ons het grote gymfeest te vieren!
Deze kinderen zijn langs andere stoere, coole en leuke onderdelen gegaan.
Zo was er op vrijdagavond een free run parcour, een grote schommel in de
touwen en 5 mini trampolines achter elkaar! Wat een stoer, gezellig en
leuk feest was dit ook!
Alle kinderen die geweest zijn, bedankt voor jullie komst want zonder jullie
was het niet zo’n groot feest geweest. Wij hebben genoten!
Groetjes JC (in samenwerking met Plus Cappendijck)

Contact
www.eugenia.nl
info@eugenia.nl
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