
 

Oktober 2016 

Van het bestuur 
 
We zijn een sportvereniging die iets te bieden heeft voor 
alle leeftijdsgroepen, en daar zijn we trots op! 
Aan het begin van ieder seizoen is er een grote instroom 
van jonge kinderen in onze ouder-en-kind-gym en 
kleuterlessen.  Dat merken we ook dit jaar weer.  Later 
stromen ze vaak door naar turnen en dance, en nog later 
naar de lessen voor volwassenen: bootcamp, 
conditietraining, bodyshape, steps, yoga en dans.  
Tot op hoge leeftijd nemen ouderen deel aan onze lessen 
voor senioren.  En zijn daarin héél trouw! Niet alleen de 
lichaamsbeweging is belangrijk, maar ook de gezelligheid 
van de groep!   
Niet vreemd dus dat er in die groepen veel leden al héél 
lang lid zijn van Mobilee. Zo hebben we de laatste jaren al 
heel wat 25-jarige jubilea mogen vieren! 
 
Naast het plezier en de vrolijkheid zijn er echter helaas ook 
wel eens momenten van zorg en verdriet. 
Zo moest de groep Conditietraining Senioren afscheid 
nemen van Lucas van Gijssel, die op 25 augustus op      
77-jarige leeftijd overleed nadat hij een hartoperatie had 
ondergaan. Lucas was 19 jaar lid van onze vereniging.  
Onze hoofdleidster Dance, Maaike van Brienen, heeft eind 

september een paar dagen in het ziekenhuis gelegen voor 
een operatie. Ze herstelt nu verder thuis, en zal een poosje 
geen les kunnen geven. Maar ze heeft aangegeven dat ze 
er waarschijnlijk na de herfstvakantie weer bij zal zijn! 
Binnen de afdeling Turnselectie heeft 
turntrainer/wedstrijdsecretaris Ingrid Hogendoorn een 
herseninfarct gehad, waardoor ook zij naar het ziekenhuis 
moest. Op dit moment is ze voor revalidatie in De 
Hoogstraat in Utrecht. We hopen dat de revalidatie 
succesvol zal zijn, en wensen haar heel veel sterkte! 
 
 
 
 
Weer een nieuw bestuurslid! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mochten we in onze vorige nieuwsbrief al melden dat Nico 
de Haan is toegetreden tot het bestuur van Mobilee, nu 
kunnen we opnieuw een bestuurslid verwelkomen: Gesinus 
Huistra.  
 

 
 
Gesinus heeft een dochter die lid is van onze turnselectie, en 
raakte daardoor in onze vereniging geïnteresseerd. Hij heeft 
veel werkervaring in de sportwereld: is als communicatie- en 
eventmanager werkzaam geweest bij de korfbal- en 
tennisbond, en is op dit moment manager Sport en Events bij 
Faber Vlaggen. Gesinus zal zich gaan richten op externe 
communicatie en sponsoring, en zal daarnaast als 
contactpersoon gaan fungeren tussen het bestuur en de 
Turnselectie. 
Tot nu toe was Anneleen Kaptein contactpersoon voor de 
Turnselectie, maar zij heeft aangegeven dat ze te weinig tijd 
heeft om hier op een zinvolle wijze invulling aan te kunnen 
geven. Anneleen, bedankt voor je inzet voor Mobilee! 
Wim Boot blijft contactpersoon voor Gym en Recreatief 
Turnen en Eveline Herben blijft contactpersoon voor Dance, 
waartoe organisatorisch ook alle lessen voor volwassenen 
behoren die in de Mobilee Dance Studio plaatsvinden.  
Daarmee is het bestuur nog niet zo compleet als we zouden 
wensen. Mochten er nog leden of ouders van leden zijn die 
een bijdrage willen leveren aan het bestuur, dan zijn we heel 
geïnteresseerd om in gesprek te gaan, om uiteindelijk op 
volle sterkte van 5 bestuursleden te komen! 
 
 
 
 
Organisatiewijziging lessen Volwassenen 
 

 
Om praktische redenen is besloten om alle lessen die 
worden gegeven in de Mobilee Dance Studio onder te 
brengen in één afdeling: Mobilee Dance.  Tot voor kort 
verzorgde Mobilee Dance alleen danslessen voor peuters, 
kleuters en jeugd, maar het lesprogramma is nu uitgebreid 
met lessen voor volwassenen, zoals "Total Dance Workout" 
en Bootcamp. De lessen Bodyshape, Steps, Yoga en Dans, 
die tot nu toe onder de afdeling "Volwassenen" vielen zullen 
daaraan worden toegevoegd. 
Alle leden van die lessen zijn hiervan middels een e-mail op 
de hoogte gebracht. 
Zij zullen voortaan niet meer deze nieuwsbrief ontvangen, 
maar de nieuwsbrief van Mobilee Dance. 
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Assistenten in opleiding 

 
Voor onze 
gym/turnlessen is 
niet alleen een 
leid(st)er nodig, maar 
ook één of meerdere 
assistenten.  Die 
assisteren bij het 
inrichten van de zaal 
en ondersteunen bij 
de uitvoering van de oefeningen. Zoals bijvoorbeeld het 
opvangen van de kinderen bij sprong, handstand, koprol, 
evenwichtsbalk. We streven ernaar dat ook de assistenten 
gediplomeerd zijn door het volgen van de KNGU-opleiding 
Assistent Leidster Gymnastiek.  In september zijn weer een 
aantal leden met deze  opleiding  gestart. Wij wensen Nona 
Oosterveer, Kimberley van der Wal, Eline Kensen en Tara 
Tabak veel succes ook vast met het  examen in december! 
 
 
 
 
Wie zorgt voor catering en “lief-en-leed”-attentie? 

 
Jaarlijks hebben we bij onze 
vereniging een aantal 
evenementen en vergaderingen 
waarbij ook de inwendige mens 
aandacht moet krijgen.  Denk aan 
het Gym/Turnfeest in het najaar en 
de Clubkampioenschappen Turnen 
in februari. Of de jaarvergadering 
in maart. Er zijn dan veel 

vrijwilligers in touw die op z’n tijd een hapje en een drankje 
moeten krijgen.  Daarnaast  komt het incidenteel voor dat 
leden of vrijwilligers een aardigheidje thuisbezorgd krijgen bij 
situaties van “lief en leed” (feestelijke gebeurtenis of 
ziekte/blessure). 
De laatste jaren werd dat verzorgd door Jeannette van de 
Wijngaard (nogmaals bedankt Jeannette!), maar zij wil het 
stokje graag overdragen aan een nieuwe vrijwilliger.  Het 
vraagt een beperkte tijdsbesteding: ongeveer 10-20 uur per 
jaar. De eerstvolgende data van evenementen zijn: zaterdag 
15 oktober (Gym/Turnfeest Snellerpoort) en zaterdag 11 
februari 2017 (Clubkampioenschappen Turnen) Snellerpoort.   
Wie wil de catering daarvan op zich nemen? 
Mail even naar bestuur@mobilee-woerden.nl. Bij voorbaat 

bedankt! 

 
Groot Gym/Turnfeest voor de jeugd op 15 oktober in 
Snellerpoort! 

 

 
 
 
Net als vorig jaar organiseert Mobilee op zaterdag 15 
oktober weer een open sportdag voor de jeugd om kennis 
te maken met de sporten die wij aanbieden: gym, turnen 
en dans. 
Het evenement is in sporthal Snellerpoort, van  10:45 tot 
12:30 uur voor kleuters van 3-5 jaar en van 13:30 tot 
16:00 uur voor kinderen van 6-12 jaar. Zowel leden als 
niet-leden zijn welkom, dus neem gerust vriendjes en 
vriendinnetjes mee! De toegang is gratis.   
 
 
 
Hoe kom ik aan een turnpakje? 

 
 

Vorig jaar heeft Mobilee Gym 
besloten een nieuw turnpakje te 
kiezen voor de leden die 
deelnemen aan de lessen 
Recreatief Turnen.  De keuze is 
gevallen op het model dat je op 
de foto ziet (model V500).   
Het is te krijgen bij TT-
Gymnastics in Utrecht, en kan 
via hun webshop besteld 
worden. 
De link naar de webshop vind je 
hieronder: 

http://www.tt-
gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-
v500.html 
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 Seizoen 2016-2017 
 
Vakantierooster seizoen 2016-2017 

 
17 t/m 22 oktober 2016               :  herfstvakantie 
26 oktober 2016                          :  koeienmarkt 
25 december t/m 7 januari 2017 :  kerstvakantie 
27 februari t/m 4 maart 2017       : voorjaarsvakantie 
14 t/m 17 april 2017                    : paasweekend 
24 april t/m 6 mei 2017               : meivakantie/koningsdag 
25 t/m 27 mei 2017            : hemelvaart 
4 en 5 juni 2017                           : pinksteren 
10 juli t/m 19 augustus 2017       : zomervakantie 

 
Websites 

 
Mobilee heeft op dit moment 2 websites: 

www.mobilee-woerden.nl voor de afdelingen Gym, 

Turnen en Volwassenen 

www.mobileedance.nl      voor de afdeling Dance. 

Je vindt er het laatste verenigingsnieuws, informatie over 
het lesaanbod, lesroosters, lidmaatschap, 
contributietarieven en contactadressen 

 
Mobilee sociale media 

 
Facebook:  Mobilee Woerden,  Mobilee Dance 
Instagram:  mobileedance 
Youtub :     Mobilee Dance Academy 

 
Nieuwsbrieven 

 
Er is een aantal digitale nieuwsbrieven: 

 nieuwsbrief voor de leden van de afdelingen Gym, 
Turnen en Volwassenen   

 (dat is deze nieuwsbrief, die 6 x per seizoen 
verschijnt) 

 nieuwsbrief voor de leden van de afdeling Dance  

 (verschijnt een paar maal per seizoen) 

 nieuwsbrief voor de leden van de afdeling Turnen  

 (verschijnt een paar maal per seizoen) 

 
Wijzigt je e-mailadres? 

 
Geef dan je oude en nieuwe e-mailadres even door aan 
onze administratie. 
Voor leden van Gym, Turnen en Volwassenen: 

administratie@mobilee-woerden.nl 
Voor leden van Dance: 

administratiedance@mobilee-woerden.nl 
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