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De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen
we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar
snel daar en wijs je vriendjes en vriendinnetjes of je mededeelnemers op het bestaan van deze
Nieuwsbrief, zodat zij zich ook daarvoor kunnen aanmelden. Veel leesplezier!
Leiding en Bestuur.

Van de Bestuurstafel
Dit seizoen starten we met een nieuwe voorzitter en secretaris. Dit is voor beide even wennen maar
samen met de 2 “oude” bestuursleden komt het helemaal goed. In deze nieuwsbrief zullen zowel de
voorzitter als de secretaris zich voorstellen.

Even voorstellen: Paul Alstein, de nieuwe voorzitter van ODI
Op de laatste ledenvergadering ben ik benoemd als de nieuwe voorzitter van ODI. Ik
woon al meer dan 30 jaar aan de Granietstraat op ’t Harde en geniet vanaf mijn 57e
van mijn pensioen. Toen ik nog werkte ging ik vaak ’s morgensvroeg voor half zeven
± 10 km hardlopen door de zandverstuiving met als resultaat de gehele dag fit. Ook
nam ik deel aan vele recreatielopen. Ik ben geïnteresseerd in filosofie, psychologie
en ICT. Mijn hobby’s zijn naast sporten o.a. zingen, rondtrekken met de caravan en
lange afstandswandelingen.
Momenteel sport ik bij de enthousiaste herengroep op de dinsdagmorgen van 11.15 tot 12.15 uur.
Eerst onder leiding van Anja Sollie en nu van Marrit Zoet.
Sport is voor mij heel belangrijk, het bevordert de gezondheid en heeft een sociale functie. Elke week
naar de les heeft ook een verbindende functie. Het geeft ritme aan je leven omdat je er elke week
wordt verwacht. Door deze sociale verplichting ontmoet je mensen, ontstaan vriendschappen en
voelt het alsof je ergens bij hoort.
ODI heeft een belangrijke missie met een recreatief sportaanbod voor de lokale samenleving vanaf 2
jaar tot > 80 jaar. Het oudste actieve lid is 90 jaar. ODI wil bewegen voor iedereen mogelijk maken,
een bijdrage leveren aan de gezondheid van de leden en onderlinge sociale contacten bevorderen.
Al beginnen met sporten op jonge leeftijd is goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en
zorgt voor contact en vriendschap met andere kinderen.
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Ik hoop dat ik met mijn bestuurlijke ervaring een steentje kan bijdragen. Zowel mondeling, schriftelijk
of per mail sta ik open voor opbouwende kritiek en suggesties om er gezamenlijk iets fantastisch van
te maken.
Qua leeftijd ben ik niet meer de jongste maar van belang is dat jong iets opsteekt van oud en … dat
oud zichzelf vernieuwt door de blik van jong.
Paul Alstein, Granietstraat 34
0525 65 2362 / 06 180 82 790
p.alstein@outlook.com

Even voorstellen: Heidi Prins, de nieuwe secretaris van ODI
Bij deze wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Heidi Prins-Nagelhout
40 jaar en geboren en getogen op ’t Harde.
Na de Ichtusschool, Mavo, en MDGO verzorging te hebben voltooid, ben ik
jaren werkzaam geweest bij ST Philadelphia zorg. Hier heb ik jaren met
veel enthousiasme gewerkt tot we onze zoon kregen.
Ik ben getrouwd en samen hebben we twee kinderen. Een zoon van twaalf
die helemaal gek is op BMX fietsen en een dochter van tien die op turnen
zit. Dit laatste heeft ervoor gezorgd dat ik nu de nieuwe secretaris ben bij
ODI.
Zo’n mooie vereniging als ODI verdient het om te blijven bestaan en ik ga
dan ook mijn nieuwe functie met enthousiasme tegemoet en heb er zin in!
Wie weet komen we elkaar in de toekomst nog eens tegen.
Een hartelijke ODI groet van mij, Heidi Prins

Juf Sharon in verwachting
Juf Sharon Berghorst is in verwachting van haar
tweede kindje. Medio april verwachten zij en haar
man een broertje/zusje voor Koen. Sharon zal haar
lessen blijven geven zolang dit mogelijk is. Daarna
zullen de lessen overgenomen worden door juf
Marlies.
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Vacatures
Op dit moment zijn er binnen het bestuur 2 vacatures. De eerste is voor de functie PR/website. Dit
wordt nu gedaan door Malu de Boe maar zij zal vanaf volgend seizoen het bestuur gaan verlaten. De
tweede is voor algemeen lid bestuur. Als algemeen lid ben je aanwezig bij de vergaderingen (+/- 6
per jaar) en ondersteun je waar nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
voorzitten Paul Alstein, 06-18082790.
Voor de streetdance lessen zijn we op zoek naar een nieuwe docent(e). Juf Marrit verzorgt nu
tijdelijk deze lessen maar dit zal zij niet blijven doen. Weet u/kent u iemand die hier interesse in
heeft of hier geschikt voor is? Schroom niet en laat het ons (leiding/bestuur) weten.

Vrijwilligers gevraagd
Onze vereniging draait, zoals elke vereniging, op vrijwilligers. Zo helpen ouders mee met het
klaarzetten van het turnmateriaal bij de lessen. Wilt u of wil jij ook iets meer betekenen voor ODI laat
het ons via de leiding of via een van de bestuursleden weten. Wij zoeken mensen, die zich willen
inzetten om bijvoorbeeld sponsoracties te begeleiden, stukjes (wedstrijdverslagen) willen schrijven
voor de krant, ledenwervingsacties willen uitvoeren of zelfs mee willen doen in het bestuur.

Opbrengst Rabofonds
Vanuit het Rabofonds hebben we het mooie bedrag van €1740,gekregen. Hiermee kunnen de brugleggers van de spanbrug worden
vervangen. Deze waren aan vervanging toe en we zijn blij dat we ze
hiermee kunnen bekostigen.

Wedstrijden seizoen 2017-2018
4de divisie

5de divisie

Beekbergen
Beekbergen
Beekbergen

Beekbergen
Beekbergen
Ede

9-12-2017
3-02-2018
17-03-2018
7-04-2018

1ste PW
2de PW
3de PW
finale

d.m.v. plaatsing

20-01-2018 1ste PW
24-03-2018 2de PW
26-05-2018 Finale

d.m.v. plaatsing
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Pre (pre) instap
Springen

Hardenberg

14-04-2018 1ste PW
27-01-2018 Microteamgym

Nieuwe leden gezocht
Een aantal groepen zijn qua aantal onder de maat. Daarom zijn wij nog op zoek naar nieuwe leden
om continuïteit te bieden aan de huidige leden. Dit zijn de volgende groepen:
-

Recreatie turnen meisjes (Donderdag van 17.00-18.00)

-

Streetdance (Maandag 16.00-17.00 basisonderwijs en van 17.00-18.00 uur voortgezet
onderwijs)

-

Ouder en kindgym (Vrijdag van 09.00-10.00)

-

Fitgym dames & heren (dinsdagochtend)

-

Fitgym (Woensdag 20.30-21.30)

-

Kleutergym (Donderdag 16.00-17.00)

-

Springgroep (Woensdag 19.00-20.30)

Schroom niet en sleep je vrienden en vriendinnen mee naar jouw les en maak ze enthousiast om
jouw gezond bewegen over te nemen. Voor meer informatie over deze groepen kunt u terecht op de
website van ODI (www.odigym.nl).

Agenda/activiteiten








29 November, 17.00-18.00 uur: Pietengym groep 1 t/m 4 in samenwerking met Stichting
Wiel
29 november recreatiegroep 5-6 reguliere lestijd sinterklaas dobbelsteen spel
29 november springgroep reguliere lestijd surprise avond
17 & 18 januari: Meedoeles ouders/verzorgers
7 februari vanaf 17.30 uur: Sponsorloop
9 maart, 17.30-20.00 uur: Onderlinge wedstrijd
22 & 23 mei: Meedoeles ouders/verzorgers
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