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Beste (ouders/verzorgers van) leden,
Afscheid Erwin Eijsink als ledenadministrateur en bestuurslid
Tijdens de bestuursvergadering op 6 juli is afscheid genomen van Erwin. Hij heeft zich 3 jaar bezig
gehouden met de ledenadministratie van NGV. Gelukkig hebben we in Ursula ten Hoopen een
uitstekende vervanger gevonden.
Erwin; namens het bestuur, de leiding en de leden van NGV heel erg bedankt !

Bezoek van Dirk Otten bij het bestuur
Dirk Otten van de KNGU heeft een bezoek gebracht aan het bestuur om. Er is gesproken over een veilig
sportklimaat en wat de KNGU voor de vereniging zou kunnen betekenen in de vorm van gratis workshops
en cursussen voor bestuur en leiding. Het was een leuk gesprek. Na de zomervakantie krijgt dit vast nog
een vervolg.
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nijntje Beweegdiploma
Op zaterdag 24 juni vond in de Spilbroekhal in Neede het Nijntje Beweegfeest plaats. De zaal was
feestelijk versierd met ballonnen en slingers. Vaders, moeders, opa's en oma's kwamen kijken naar wat
de kleuters het afgelopen jaar hebben geoefend tijdens de gymles. Na een gezamenlijke opwarming werd
er gestart bij zeven stations, waar de kinderen konden bewegen. Hier konden ze rollen, duikelen,
schommelen, klimmen, gooien en lopen over (schuine) banken. Aan het eind kregen alle kinderen hun
beweegdiploma uitgereikt.
Het nijntje Beweegdiploma kent twee variaties: diploma één voor de 2- tot 4 jarigen, diploma twee voor de
4 – 6 jarigen.
Met het nijntje Beweegdiploma worden kinderen gestimuleerd te bewegen. Dit is goed voor de sociale en
motorische ontwikkeling. Kinderen vanaf 2 tot en met 6 jaar, die lid zijn van de Needse
Gymnastiekvereniging; groep 1, 2 en 3 van de Kisveldschool en kinderen van de gymnastiekvereniging in
Hengevelde hebben laten zien, wat ze hebben geleerd bij de juffen Lavinia, Adrianne, Mayelle en Imelda.
Voor het nieuwe seizoen worden de lessen voor het nijntje Beweegdiploma opnieuw gegeven in de
Spilbroekhal in Neede en in Rietmolen.
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Onderlinge wedstrijden
Op vrijdagavond 23 juni zijn de onderlinge wedstrijden gehouden voor de recreatie turnsters en de
selectie. Alle meisjes deden enorm hun best en hebben goed hun best gedaan. Dank aan alle
vrijwilligers. Zonder extra hulp is het organiseren van zo’n wedstrijd niet mogelijk.

Trampoline springen in het zwembad
Op zondag 2 juli zijn de donderdag groepen van Adrianne in het zwembad geweest i.p.v. de gebruikelijke
lessen in de gymzaal aan de Dumasweg. Als ludieke activiteit konden de groepen een uur trampoline
springen in het zwembad. De vloer ging helemaal omhoog, trampolines erop en springen maar!
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Uitjes verschillende groepen als afsluiting van het seizoen
De ouder en kind groep van juf Adrianne zou naar de speel tuin de berg gaan. Maar de betreffende
woensdag heeft het aan 1 stuk door geregend, dus hebben de kinderen apen kooi in de sporthal gedaan.
De moeders hadden koffie thee en lekkere dingen bij zich, dus werd het als nog een super leuke les.
De ouder en kind groep uit Rietmolen ging bij juf Imelda op bezoek op de boerderij. Altijd weer een feest
om bij de koeien en kalfjes te kijken.
De donderdag morgen groep van Adrianne is om 9 uur vertrokken op de fiets richting Haarlo en Beltrum.
Een mooie fietstocht . Anton Menger wees de weg, richting, ijsboer Dommerholt. Hier heeft de groep
heerlijk buiten genoten van koffie en de wafels met slagroom. Rond 12 uur waren ze weer terug in
Neede.

Wijzigingen lestijden
Er zijn volgend seizoen wat wijzingen in het lesrooster. De kinderen die het betreft zijn geïnformeerd door
de leiding.
Op de site wordt het lesrooster z.s.m. aangepast.
Zomervakantie
De zomervakantie is van zaterdag 22 juli t/m zondag 27 augustus 2017.
Ngvneede.nl
Onze website is vernieuwd!
Er worden regelmatig foto’s geplaatst die tijdens de lessen en activiteiten zijn gemaakt. Ook onze
sponsoren hebben een plekje op de site.
Neem er eens een kijkje.
U kunt ons ook volgen op facebook (ngv neede) en twitter (@ngvneede1)
Informatie voor de nieuwsbrief
In de nieuwsbrief willen we graag nieuwtjes uit de vereniging vertellen. Het gaat vaak over de lessen van
de kinderen. Maar we hebben ook volwassen leden. Ook nieuwtjes (uitjes bijvoorbeeld) van deze
groepen willen we graag delen met alle leden.
Heeft u een nieuwtje of iets leuks over uw groep te melden voor de nieuwsbrief. Laat het ons weten. U
kunt uw bijdrage mailen naar; info@ngvneede.nl of vraag de leiding dit te doen.
Een hele fijne zomervakantie gewenst!
Bestuur en leiding NGV

NGV Neede │ Patrijsstraat 111│7161 JM Neede │tel. 0545-292582
e-mail: info@ngvneede.nl │internet: www.ngvneede.nl │facebook: ngvneede │twitter: @ngvneede1

