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UPDATE VAN HET BESTUUR
De kop is eraf en de Kerstvakantie nadert alweer met rasse schreden! De 
eerste wedstrijden zitten erop, de eerste nieuwe leden zijn er weer en de 
jaarrekening van het vorige seizoen is al vastgesteld door de ledenverga-
dering! Welkom bij deze eerste editie van de Nieuwsbrief 2017 / 2018.

Diverse acties
De afgelopen twee maanden hebben volop in het teken gestaan van 
het verder bouwen aan SiU. De inzet van bij de Grote Club Actie, u hoort 
later van ons wat de opbrengst is geweest, dit houden wij nog even 
onder ons….. In het afgelopen jaar is veel geld besteed aan investering 
in nieuw materiaal. Voor ruim € 10.000 is nieuw materiaal aangeschaft!! 
Een mooi bedrag wat alleen mogelijk was geweest door uw bijdrage, 
inzet en enthousiasme. Top!! In het komende jaar zal wederom worden 
geïnvesteerd in materiaal, maar ook in nieuwe leiding. Dit doen wij niet 
vaak, maar omdat wij nu veel jonge leidinggevende hebben willen wij 
toch ook investeren hierin. De reden is dat wij afscheid hebben genomen 
van enkele zeer ervaren leidinggevende. 

Strategie 2020
Het bestuur heeft het seizoen 2017 / 2018 benoemd tot de periode 
waarin de strategie van SiU wordt afgerond. De komende weken worden 
jullie als ouders en als leden geïnformeerd over onze strategie als het 
gaat om de (sport-)cultuur, onze sportieve ambities en onze financiële 
ambities, want geen strategie zonder inkomen! Wat wil SiU bereiken in 
de komende vijf jaar in aanloop naar haar 100 jarige bestaan. Hierin heb-
ben wij ook stappen gezet. De contouren staan er, diverse details hebben 
we ingevuld, wij hebben diverse protocollen en gaan duidelijk maken 
wat wij als vereniging wel en niet accepteren. Het komend jaar gaan wij 
dan ook verder werken aan het realiseren van de stabiele organisatie en 
een stabiele basis. In onze ogen de voorwaarden om beheerst te kunnen 
groeien richting de 1.000 leden én de eigen sportaccommodatie waar 
een belangrijk deel van onze leden kunnen sporten.

Sponsoring
Omdat wij als bestuur nu compleet zijn, zal parallel aan het beleid reeds 
begonnen worden met het invullen van het sponsorbeleid. Willen wij 
onze ambities realiseren dan zal het inkomen van SiU omhoog moeten. 
Sponsoring is dan ook een kernpunt van het beleid. Dit houdt tegelijk in 
dat wij als bestuur minder tijd en energie gaan besteden aan evenemen-
ten en het organiseren hiervan, doch meer aan het vinden van inkomen. 
Doet u mee!!

Kerstgroet
Namens het bestuur van SiU wens ik u allen een rustig begin van 2018! 
En wensen wij u een sportief, energiek inspirerend en vooral gezond 2018 
met voldoende plaats en ruimte voor uw dromen en voor momenten van 
bezinning en te genieten van alles in uw nabije omgeving.
Geniet van uw feestdagen!!

Tot slot
Rest mij een ieder succes te wensen tijdens de trainingen en de eerste 
plaatsingswedstrijden. Ik wens u veel leesplezier en verwijs u ook graag 
naar de website van SiU www.siu-heerhugowaard.nl

Namens het bestuur, 

Remco Dijkstra, Voorzitter

IN DEZE NIEUWSBRIEF

BEWEEGDIPLOMA
Op 21 oktober hebben een aantal toppers 
van de kleuters hun Nijntje beweegdiploma 
behaald. Zij moesten springen, klimmen, 
klauteren, hangen, draaien en balanceren. 
Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan en 
SiU wil alle deelnemers feliciteren met hun 
diploma! 
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EVEN VOORSTELLEN
Graag wil ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Sandra Gordijn. Ik ben 
getrouwd en samen hebben wij twee kinderen. Onze dochter van 9 
turnt bij SiU in de selectie.

Sinds september 2017 maak ik onderdeel uit van het bestuur van 
SiU als secretaris. Ik ben zelf directiesecretaresse en ik vind  het 
leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de vereniging en mijn 
steentje bij te dragen.

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Maartje van Heerwaarden 
en sinds kort bestuurslid van SiU, ik vervul de functie algemeen lid. 

Ik woon met mijn man en dochter in Heerhugowaard.  
Mijn dochter van 11 turnt bij SiU in de selectie bij Joyce. 

Als kind heb ik vanaf mijn 4e op gym gezeten. Vanaf mijn 14e  
ben ik als assistent gaan helpen binnen die vereniging.  

Doordat mijn dochter is gaan turnen, ben ik meer betrokken  
bij SiU geraakt en zo in het bestuur beland. 

In het dagelijkse leven ben ik leerkracht op basisschool  
de Zeppelin in Heerhugowaard. Dit doe ik al 15 jaar met  

veel plezier. Ook zit ik op muziekvereniging Advendo uit  
Broek op Langedijk. Bij Advendo heb ik de afgelopen jaren 2 functies binnen het  

bestuur vervuld, met deze ervaring wil ik mij voor Siu in gaan zetten. 

UPDATE EIGEN ZAAL
Al jaren hebben wij de wens om over een eigen locatie te beschikken waar wij een heleboel van onze huidige lessen naar 
over kunnen zetten. Een lekkere ruime en schone zaal waar niet meer op- en afgebouwd hoeft te worden. U begrijpt ons 
idee wel. Joyce en Melanie zijn hier al lang druk mee in de weer en hebben hierbij recentelijk hulp gekregen van KNGU 
medewerker Peter Bus. 

Helaas kunnen we na jarenlang zoeken, vragen en puzzelen nog niet melden dat we een eigen zaal gaan krijgen maar 
kunnen we wel vertellen dat we een plan aan het uitwerken zijn. Zodra wij hier meer over kunnen vertellen doen wij  
dit zeker. 

In het geval dat het plan niets wordt, zijn we helaas weer redelijk terug bij af. Om ons daar toch op voor te bereiden,  
willen we graag beschikken over een 2e optie. Onze vraag aan u: kent u een locatie/hal op een redelijk centrale plaats  
in Heerhugowaard (denk hierbij aan het zelfstandig laten fietsen van de kinderen)? Laat het ons dan weten! Wij gaan 
dan kijken of wij iets met deze locatie kunnen. U kunt uw suggesties mailen naar melanie@siu-heerhugowaard.nl.  
Alvast bedankt voor het meedenken.
 

TRAMPOLINE SPECULAASACTIE
Bij trampolinespringen is voor de herfstvakantie de speculaasactie geweest. We zijn erg blij dat er zoveel  
verkocht is en dat we nu ruim over de helft van het benodigde bedrag zijn. Alle leden die zich ingezet hebben  
heel erg bedankt!

wij sparen voor een nieuwe trampoline!
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KIJKWEKEN TRAMPOLINESPRINGEN
 Ook dit jaar hebben de train(st)ers van de trampolinegroepen een aantal weken geselecteerd waarin 
u als ouders  tijdens de trainingsuren kunt komen kijken naar de verrichtingen van uw zoon/dochter. 

U bent van harte uitgenodigd in de weken:
• 12 februari 2018 tot en met 17 februari 2018
• 16 april 2018 tot en met 21 april 2018

In de weken voorafgaand aan de kijkweek zullen de train(st)ers dit nog even bij de springers onder de aandacht brengen.
 
Mocht u verhinderd zijn in deze weken, of kunt u geen genoeg krijgen van uw springende kinderen dan kunnen wij u 
alvast melden dat het diplomaspringen plaats vindt in juni 2018. Zodra wij de exacte datum hiervan hebben vastgesteld, 
zullen wij de deze in de nieuwsbrief vermelden.

WIST U DAT
• er in de jaren 90 ook les werd gegeven in trampolinespringen in Heerhugowaard?
• de vereniging TVH (Trampoline Vereniging Heerhugowaard) deze lessen verzorgde?
• het trampolinespringen er daarna een tijdlang niet was?
• het lesgeven in trampolinespringen in 2005 weer is opgestart bij DOS Heerhugowaard?
• we begonnen met twee uurtjes in de gymzaal bij de Familieschool?
• deze zaal eigenlijk te laag is om hoog te kunnen springen?
• er twee springers naar het Jeugdjournaal hebben geschreven voor de rubriek ‘Dwars’?
•  deze springers in het Jeugdjournaal hebben verteld dat het ze dwars zat dat ze niet in een hogere zaal konden trainen?
• dat dit heel vervelend was, omdat er springers tegen het dak sprongen ?
• we sinds deze actie met hulp van het Jeugdjournaal in de Hectorlaan kunnen trainen?
• de twee uren van 2005 inmiddels zijn uitgebreid naar 8 lesuren per week?
• de talentvolle springster Mira Stepanova ooit bij ons is begonnen?
• zij zich zo goed als zeker heeft geplaatst voor het jeugd WK?
•  ons E-team (Lieke, Denzel, Kyra en Inez) derde is geworden tijdens de eerste  

teamcompetitie wedstrijd?
• wij ontzettend trots op ze zijn?
• beide D-teams veel pech hadden door blessures?
• wij ook trots zijn op onze d springers?
• er nog plek is op woensdag om 18.00 uur om te trainen?
• wij iedereen vanaf 9 jaar uitnodigen voor een proefles?
• een proefles is aan te vragen via de website van SiU?

100 JARIG BESTAAN
In april 2019 vieren wij dat onze vereniging 100 jaar bestaat! SiU is ontstaan  
uit een samenwerking tussen de 2 Heerhugowaardse gymverenigingen Turn-In  
en DOS, met een historie die teruggaat naar het begin van de vorige eeuw.

Basis is de algemene sportvereniging TAVENU, opgericht in 1919. Deze fuseerde in 1998 met TOG (opgericht in 1921). 
Deze fusie was de geboorte van Turn-In. In 1979 ontstond er een afsplitsing van TOG: Gymnastiekvereniging ’t Kruis. 
Deze had als uitvalsbasis de gymzaal aan de Jan Glijnisweg. In 1982 werd de naam gewijzigd in DOS. Op 25 maart 
2009 was de fusie van Turn-In en DOS een feit en is SiU ontstaan. 

Uiteraard willen wij dit prachtige jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ter voorbereiding wil het bestuur graag 
een werkgroep oprichten die zich gaat richten op de viering van dit jubileum. Denk hierbij aan het verzamelen van 
(oud) beeldmateriaal, ondersteunen en organiseren van activiteiten, sponsoring en andere nog in te brengen ideeën. 
Wilt u ons hierbij helpen, of wilt u hierover eens van gedachten wisselen met het bestuur? Dan horen wij heel graag 
van u! U kunt een e-mail sturen naar Cindy Klinge via communicatie@siu-heerhugowaard.nl.
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RECREATIETRAINEN IN ALKMAAR
De  recreatie-groepen van  juf Mara hebben in de herfstva-

kantie 2 uurtjes geturnd in de turnhal in Alkmaar. 

De jongens en meiden hebben allemaal super goed hun 
best gedaan en veel plezier gehad. Er werden heel veel 

mooie/nieuwe elementen geturnd. 

WEDSTRIJDKOSTEN TRAMPOLINE, TURNEN 

EN ACROGYM PER 1 SEPTEMBER 2017:

Bij deelname aan wedstrijden bestaan de kosten uit:
• Inschrijfkosten wedstrijden
• Vergoeding gebruik trainingspak
• Vergoeding begeleiding

Op de site is dit terug te vinden onder siu-heerhugowaard.nl/contributie

Ad. 1 
Vanuit de KNGU worden kosten gemaakt voor het organiseren van de wedstrijden, deze kosten berekent SiU door aan de 
deelnemers. 

Plaatsingswedstrijden worden berekend als 1 pakket, dus het maakt niet uit of je aan 1, 2 of eventueel 3 plaatsingswedstrij-
den mee doet, de prijs blijft het zelfde. Kosten, afhankelijk van het niveau en discipline, € 18,00 tot € 25,00. 

Halve finales kosten ongeveer de helft van de plaatsingswedstrijden, tussen € 9,00 en € 12,50.
Finales zijn voor rekening van SiU, deze kosten worden niet doorberekend in de wedstrijdbijdrage.

Iedere wedstrijddeelnemer moet beschikken over een geldig wedstrijdpaspoort, de kosten hiervoor zijn € 14,25.  Het paspoort 
is enkele jaren geldig, deze kosten zijn dus niet ieder jaar, alleen als het oude paspoort verlopen is. Hierover wordt u geïnfor-
meerd en de leiding  zal u om een nieuwe pasfoto vragen. Bij het turnen wordt er geen gebruik gemaakt van een wedstrijd-
paspoort. 

Bij acro kan er ook nog, op uitnodiging, aan andere wedstrijden worden deelgenomen ( bijvoorbeeld het OKWN, Valentijns-
cup of eventuele onderlinge wedstrijden). Hierover wordt u geïnformeerd, deze kosten worden ook in de wedstrijdbijdrage 
worden mee genomen. 

Ad. 2
Voor, na en tijdens de wedstrijdstrijden wordt er door de leiding per deelnemer een trainingspak beschikbaar gesteld. Dit 
om de uniformiteit van SiU uit te stralen. Dit geldt voor de disciplines trampoline springen en turnen. Voor acro geldt dit 
per seizoen 2017-2018 niet meer. Zij hebben zelf aangeschafte wedstrijdpakjes hiervoor. De kosten voor het gebruik van het 
trainingspak zijn voor de leden van trampoline springen en turnen € 7,50 per seizoen. Hierin zitten afschrijvingskosten en 
was- en opslagkosten. De deelnemers hoeven de trainingspakken dus niet zelf te wassen.

Ad. 3
De leiding die mee gaat naar wedstrijden ontvangt een onkosten- vergoeding, uren- reiskostenvergoeding. 

Vorderingen voor wedstrijdgelden van seizoen 2016-2017 worden behandeld conform de regels zoals die in dat seizoen van 
toepassing waren. Alle bedragen zijn indicatief en kunnen per seizoen, wedstrijd, discipline of andere omstandigheden 
verschillen. Aan het einde van het seizoen vindt er een extra incasso ronde plaats of er wordt een extra factuur verstuurd. Al-
leen in overleg met de penningmeester kan er mogelijk wedstrijdkosten vermindering zijn, mocht daar gegronde reden voor 
zijn. Dit geldt alleen in buitengewoon bijzonder situaties en na besluit van het bestuur, mondeling overleg met de leiding is 
hierbij niet afdoende. Contact leggen kan middels een mail naar penning@siu-heerhugowaard.nl. 

Bij omstandigheden waarin deze regels niet voorzien, geeft het bestuur hierover een bindend besluit af.   
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Turnseizoen weer van start!!
Zaterdag 25 november ging het wedstrijdseizoen voor alle turnsters weer van start. De eerste com-
petitie werd gehouden bij OKK in Den helder. Dit weekend kwamen er 44 turnsters uit voor SiU! In de 

eerste wedstrijd kwamen de jongste meiden uit in de catego-
rie instap. Sharmanisha Lainsamputty, Derin Yurdakulu, Sita Pepping en  
Aerin White turnden hun eerste wedstrijd in de D3. Alle 4 vier de meiden wis ten 
hun zenuwen goed onder bedwang te houden en turnden een keurige wed strijd. 
Sharmanisha won het goud, Derin zilver en Sita brons, Aerin werd 7e. Ook op 
baan 1 turnde Lois Achterberg en Noa Spruijt. Ook voor Noa was het haar eerste 
turnwedstrijd. Helaas bracht de balk veel spanning met zich mee en moest ze 
deze meerdere keren vroegtijdig verlaten. Op vloer daarentegen scoorde ze  
een super score van 14.100. In totaal behaalde ze een mooie 6e plaats. Lois wist  
4 goede oefeningen neer te zetten en wist daarmee het goud binnen te slepen. 
Op de andere baan turnden Lieke Telman en Anna de Jonge in de jeugd D3.  
Op vloer wisten de meiden de beste twee scores neer te zetten, en ook op de 

andere toestellen turnden zij mee in de top. Lieke won het goud en Anna het brons voor de 3e plaats.

In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Fenna Meijer, Sylvana Holdorp, 
Anna de Geus en Mylena Boon. Deze meiden komen uit in de pupillen 1 D3. 

Fenna wist de hoogste score op vloer te behalen en Sylvana op brug! In totaal 
werd Fenna 9e, Mylena 8e, Anna 5e en Sylvana 2e! Op baan 2 turnden de  

junioren 5e divisie Esther Keizer, Indy Biersteker, Donna may Stegwee  
en Lieke Koelemeij. Esther wist een mooie zilveren plak te behalen,  

Indy werd 7e, Donna may 8e en Lieke 11e.

In de derde wedstrijd kwam de categorie senior aan bod. Terug van wegge-
weest zijn Zhanna Fehling en Ai qin vd Sloot. Na een pauze van een paar jaar 
deden de meiden weer gezellig mee in de 5e divisie samen met Melissa vd Velde, 
Carola van Langen en Elise Obbes. Elise wist met haar nieuwe vloeroefening een 
goede indruk achter te laten bij de jury en kreeg de hoogste score. In totaal wist 
Ai qin het zilver te bemachtigen en Elise het brons. Carola, Melissa en Zhanna 
werden respectievelijk 5e, 8e en 10e.

In de laatste wedstrijd van de dag turnde op baan 1 Salomee Ubbink.  
Salomee turnde een keurige wedstrijd en wist daarmee op een 6e plaats  

te eindigen. Op de andere baan turnden in de jeugd 1 D2 Alyssa Klinge,  
Senna van Heerwaarden en Naomi Oostmeijer. Deze dames wisten een nette 

wedstrijd te turnen en Senna won daarmee goud, Alyssa zilver en Naomi  
brons voor de 4e plaats.

Zondag 26 november mochten de jongste dames van de D1 het spits af-
bijten. Lindsey Klinge, Liz van Berneveld en Sophie Wegman lieten mooie 
oefeningen zien waar zij de laatste tijd zo hard aan gewerkt hadden. Lindsey 
maakte het op de balk nog even spannend. Haar handstand stond erg lang, 
maar ze wist deze niet meer terug op de balk te krijgen. Ondanks dat kreeg 
ze een mooi cijfer. De meiden kunnen terugkijken op een mooie eerste wed-
strijd, dat werd beloond met goud voor Liz, zilver voor Sophie en brons voor 
Lindsey.

Ook Merel Beliën turnde op baan 1 een mooie wedstrijd en kreeg als beloning een bronzen plak omgehangen voor de 
4e plaats. Op de andere baan turnde Esra de Jong in de jeugd D1. Esra turnde sterke oefeningen en wist daarmee een 
zilveren medaille te bemachtigen.

TURNEN
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Jongtalententest 
Op zaterdag 4 november vond er een Jongtalententest plaats in de gymzaal aan de Smaragd. Hieraan konden meiden 
van 5 tot 7 jaar meedoen om te laten zien wat ze allemaal kunnen. 
De Jongtalentengroep is bedoeld voor kinderen worden voorbereid om op 8-jarige leeftijd door te stromen naar een 
wedstrijd selectiegroep binnen SiU Heerhugowaard.

Tijdens de Jongtalententest hebben we heel veel ba-
sisoefeningen gedaan die toegepast kunnen worden 
bij  elementen die de kinderen in een latere fase bij ons 
 leren. Ook hebben we de toestellen, vloer, sprong, brug 
en balk behandeld. Bij elk toestel stond een leiding-
gevende die de kinderen observeerde, corrigeerde en 
enthousiasmeerde tijdens het uitvoeren van bepaalde 
elementen, zoals een koprol, handstand, radslag, loop-
sprong, borstwaardsom, buikdraai en nog meer.

Alle kinderen die tijdens de les aanwezig waren hebben 
heel goed hun best gedaan. Het was weer een geslaagde 
 ochtend waarin we hebben gezien hoeveel talent er bin-
nen en buiten SiU rondloopt. 

In wedstrijd 2 was het op baan 1 de beurt aan Anna de Boer, Brechtje 
Gordijn en Marlau Klaver in de pupillen 1 D1. Marlau wist op balk een 
monsterscore van 14.00 neer te zetten! Daarmee pakte ze een grote 
voorsprong die voor de andere meiden niet meer was in te halen en 
mocht zij dus het goud mee naar huis nemen. Brechtje pakte een 
knappe bronzen medaille voor de 3e plaats en Anna behaalde de 
12e plaats. Op de andere baan turnden de jeugd 5e divisie meiden 
Steffy de Jong, Isa vd Veen en Phaedra Groot en de Junioren 4e divisie 
Naomi Verwijk en Yaira Spruijt. Steffy, Isa en Phaedra hadden een 
wisselvallige wedstrijd. Maar ondanks wat obstakels werd Steffy 1e, 
Phaedra 2e en Isa 3e. Yaira turnde een goede wedstrijd, maar door om-
standigheden werd haar eerste sprong niet geteld en kostte dat haar 

bijna 6 punten. Maar ondanks dat heeft zij op de andere toestellen laten zien wat ze waard is. Naomi wist een keurige 
6e plaats te behalen.

In de laatste wedstrijd was het de beurt aan senior 4e divisie  
Mellissa Langelaar en Pupillen 2 D1 turnsters Caitlyn Landvreugd, 

Jaimy Marlin en Daniek Duinmeijer. Jaimy, Caitlyn en Daniek turnden 
een keurige wedstrijd in een sterk deelnemersveld van 25 turn-

sters. Jaimy wist dankzij een super strakke balk en vloeroefening de 
gouden medaille te winnen. Caitlyn eindigde net buiten het podium 
op een 6e plaats en Daniek werd keurig 8e. Mellissa eindigde op een 
11e plek. SiU kan weer terugkijken op een succesvol turnweekend en 

gaat weer hard aan de slag voor de volgende wedstrijd!
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Lizz pakt brons tijdens eerste voorronde NK
Zaterdag 3 december turnde Lizz Hoekema haar eerste voorwedstrijd voor de Nederlands kampioenschap. Lizz komt 
dit seizoen uit in de categorie pupil 2 N2. Dit is het op één na hoogste niveau van Nederland.  Dit niveau wordt een 
nieuwe uitdaging dit seizoen, maar gelukkig was er weer een grote fanclub om haar aan te moedigen. 

In Amersfoort turnde Lizz tegen 30 andere turnsters uit het district.  De wedstrijd begon voor Lizz op het toestel balk. 
De zenuwen waren duidelijk te zien in deze toch wel moeilijke oefening. Helaas moest ze 2x de balk vroegtijdig verla-
ten.  Geen goede start maar nog 3 toestellen te gaan en de spanning was er gelukkig wel vanaf. Door naar vloer, hier 
wist Lizz een perfecte oefening te laten zien en scoorde hiermee de hoogste score, een 14.000. Ook op sprong en brug 
liet Lizz keurige oefeningen zien, waarmee ze haar totaal score weer wat omhoog wist te halen. Totaal onverwachts 
mocht Lizz de bronzen medaille in ontvangst nemen.  Super knap gedaan!! Eind januari turnt Lizz haar tweede voor-
wedstrijd wederom in Amersfoort. 

Lizz op het podium!

Lizz met haar fanclub die mee was!
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CAM
Op 23 september hebben de meiden van het Demoteam en de mei-
den van de wedstrijdrecreatie een aantal hele mooie demonstraties 
laten zien. Ondanks dat de meiden nog maar 3 weken aan het trai-
nen waren, was het CAM ook dit jaar een enorm succes. 

Zwolle
Zaterdag 7 oktober en zaterdag 4 november is de A-selectie van 
acrogym naar Zwolle geweest voor cursussen. Hier hebben de 
trainsters en de sporters veel van geleerd. De eerste cursus die 
gegeven werd door Ben Romijn ging vooral over de basis. Hierbij 
bouw je alle onderdelen op vanaf het begin tot het eind onder-
deel. In de tweede cursus gegeven door Margaretha Plantenga lag de nadruk op 
de tempo-onderdelen. De dag was lang, maar de meiden kregen enorm veel uitleg en goede tips.  
Enorm leerzaam! 

ACROGYM

KASCOMMISSIE
Jaarlijks worden de (financiële) boeken van de vereniging gecontroleerd. Immers vertrouwen is goed, maar controle is beter. 
Het bestuur is hiervoor op zoek naar 2 kandidaten die voor de vereniging de kascontrole willen doen. Wilt u ons hierin onder-
steunen? Enkele weken voor de algemene ledenvergadering (oktober 2018) neemt de penningmeester de financiële handel 
en wandel van de vereniging met u door. Van te voren krijgt u hiervoor wat stukken uitgereikt om alvast te bekijken. In totaal 
kost het ongeveer 2 tot 3 uur van uw tijd. Opgeven kan via ons secretariaat: secretaris@siu-heerhugowaard.nl

PRETTIGE VAKANTIE!GROTE CLUBACTIE
De Grote Clubactie is afgelopen. 204 kinderen hebben 
hun best gedaan om zoveel mogelijk loten voor SiU te 
verkopen. De totaalopbrengst horen we binnenkort 
maar de 3 beste verkopers van dit jaar werden al even 
extra in het zonnetje gezet!

1. Daniek Duinmeijer: 113 loten
2. Marlau Klaver: 100 loten
3. Alyssa Klinge: 77 loten

Alle kinderen die 25 loten of meer hebben verkocht heb-
ben, ontvangen voor de kerstvakantie hun bioscoopbon. 
Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet!
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OUDER EN KINDGYM

Dag Tijd Lesnaam Doelgroep Locatie
Woensdag 09:00 - 10:00 Beweegdiploma Ouder & kind 1,5 - 4 jaar Geul
Zaterdag 08:30 - 09:30   Ouder en kindgym  1,5 - 4 jaar Granaat
Zaterdag 09:30 - 10:30 Ouder en kindgym  1,5 - 4 jaar Granaat
Zaterdag 10:00 - 11:00 Beweegdiploma Ouder & kind 1,5 - 4 jaar  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Zaterdag 09:00 - 10:00 Ouder & kind 1,5 - 4 jaar Weegbree
Zaterdag 09:00 - 10:00 Beweegdiploma Ouder & kind 1,5 - 4 jaar De Draai

KLEUTERGYM

Dag Tijd Lesnaam Doelgroep Locatie
Zaterdag 11:00-  12:00 Beweegdiploma Kleutergym 4 - 6 jaar  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Zaterdag 10:00 - 11:00 Beweegdiploma Kleutergym 5 - 6 jaar De Draai
Zaterdag 10:00 - 11:00 Kleutergym 4 - 6 jaar Weegbree

RECREATIE TURNEN MEISJES

Dag Tijd Lesnaam Doelgroep Locatie
Maandag 16:30 - 17:30 Recreatie turnen meisjes  6 t/m 8 jaar  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Maandag 17:30 - 18:30 Recreatie turnen meisjes 9 jaar en ouder  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Dinsdag 16:00 - 17:30 Recreatie turnen meisjes - blokuur 6 t/m 8 jaar Geul
Dinsdag 17:30 - 19:30 Recreatie turnen meisjes - blokuur 9 jaar en ouder Geul
Dinsdag 17:30 - 19:30 Wedstrijd recreatie Op uitnodiging  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Woensdag 15:00 - 16:00 Recreatie turnen meisjes 6 t/m 8 jaar  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Woensdag 16:00 - 17:00 Recreatie turnen meisjes 6 t/m 8 jaar  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Vrijdag 15:30 - 16:30 Recreatie turnen meisjes  6 t/m 8 jaar  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Vrijdag 16:30 - 17:30 Recreatie turnen meisjes  9 jaar en ouder  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Vrijdag 17:30 - 19:30 Wedstrijd recreatie Op uitnodiging  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Zaterdag 09:00 - 10:00 Recreatie turnen meisjes  6 t/m 8 jaar Geul
Zaterdag 10:00 - 11:00 Recreatie turnen meisjes 9 t/m 11 jaar Geul
Zaterdag 11:00 - 12:00 Recreatie turnen meisjes 12 jaar en ouder Geul
Zaterdag 12:00 - 13:00 Recreatie turnen meisjes 6 t/m 8 jaar  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
 

RECREATIE TURNEN JONGENS

Dag Tijd Lesnaam Doelgroep Locatie
Dinsdag 16:30 - 17:30 Recreatie turnen Jongens 9 jaar en ouder  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Woensdag 17:00 - 18:00 Recreatie turnen jongens 6 t/m 9 jaar  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Zaterdag 12:00 - 13:00 Recreatie turnen jongens 6 t/m 8 jaar Geul
Zaterdag 13:00 - 14:00 Recreatie turnen jongens 9 jaar en ouder Geul

LESROOSTER 2017-2018
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LESROOSTER 2017-2018

RECREATIE STREETDANCE

Dag Tijd Lesnaam Doelgroep Locatie
Zaterdag 11:00 - 12:00 Streetdance 6 t/m 10 jaar Granaat
Zaterdag 12:00 - 13:00 Streetdance 11 jaar en ouder Granaat

RECREATIE ACROGYM

Dag Tijd Lesnaam Doelgroep Locatie
Vrijdag 16:15 - 17:15 Recreatie acrogym  vanaf 5 jaar  Umbriëllaan,  

linkerzaal
Vrijdag 17:15 - 18:15 Recreatie acrogym  vanaf 5 jaar  Umbriëllaan,  

linkerzaal
Zaterdag 09:00 - 10:00 Recreatie acrogym vanaf 5 jaar  Umbriëllaan,  

linkerzaal

TRAMPOLINE

Dag Tijd Lesnaam Doelgroep Locatie
Maandag 17:00 - 18:00 Trampolinespringen vanaf 6 jaar Hectorlaan
Maandag 18:00 - 19:00 Trampolinespringen vanaf 9 jaar Hectorlaan
Woensdag 17:00 - 18:00 Trampolinespringen vanaf 6 jaar Hectorlaan
Woensdag  18:00 - 19:00 Trampolinespringen vanaf 9 jaar Hectorlaan
Zaterdag 09:30 - 10:30 Trampolinespringen vanaf 6 jaar Hectorlaan
Zaterdag 10:30 - 11:30 Trampolinespringen vanaf 6 jaar Hectorlaan

VOLWASSENEN

Dag Tijd Lesnaam Doelgroep Locatie
Maandag 19:15 - 20:15 Dames conditie Dames Smaragd
Maandag 20:15 - 21:15 Dames conditie Dames Smaragd
Maandag 21:15 - 22:15 Heren conditie Heren Smaragd
Maandag 19:00 - 20:00 Ladyfit (Aerobics) Dames  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Maandag 20:00 - 21:00 Ladyfit (Aerobics) Dames  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)
Dinsdag 19:00 - 20:00 Ex turnsters 16+ Dames Smaragd
Dinsdag 20:00 - 21:00 Ex turnsters 16+ Dames Smaragd
Donderdag 20:00 - 21:00 Seizoenfit Dames en heren  Jan Glijnisweg  

(‘t kruis)

GYMZALEN

Locatie  Adres  
Hectorlaan  Trinitas college, Hectorlaan 7, 1702 CL, Heerhugowaard  
Jan Glijnisweg ('t Kruis) Jan Glijnisweg 61, 1702 PA, Heerhugowaard  
Geul  Geul 2, 1703 KZ, Heerhugowaard  
Umbriëllaan  De Focus, Umbriëllaan 1-3, 1702 AJ, Heerhugowaard  
Granaat  Granaat 2, 1703 BC, Heerhugowaard  
Smaragd  Smaragd 30, 1703 GB, Heerhugowaard  
De Draai  Kalmoesstraat 1-3, 1706 AJ Heerhugowaard  
Weegbree  Weegbree 2, 1705 RA, Heerhugowaard  
    


