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Van het bestuur 
 

In onze vorige nieuwsbrief meldden 
we dat onze 
turntrainster/wedstrijdsecretaris Ingrid 
Hogendoorn na een herseninfarct in 
revalidatiecentrum De Hoogstraat in 
Utrecht was opgenomen. 
Aanvankelijk waren de berichten over 
de revalidatie positief en 

bemoedigend. Dinsdag 25 oktober ontvingen we echter 
bericht dat door complicaties haar toestand snel 
verslechterde en ze overgebracht was naar het UMC 
Utrecht. 's Avonds kregen we het ontstellende bericht dat 
ze was overleden. 
Op 1 november hebben we met een indrukwekkende 
plechtigheid afscheid van haar genomen in de aula van de 
Algemene Begraafplaats Rijnhof, Geestdorp in Woerden. 
Bij het binnenrijden van de rouwstoet vormde de 
turnselectie een erehaag (zie foto’s op website). 
 
Ingrid vervulde tot op het laatst heel belangrijke rollen 
binnen de afdeling Turnselectie. Als trainer, organisator, 
wedstrijdsecretaris en bestuurslid. Zij organiseerde ook de 
regelmatige turnuitwisselingen met partnerstad Steinhagen. 
Ingrid was 45 jaar lid van onze vereniging. Ze begon op  
11-jarige leeftijd bij Bato, wat in 2000 opging in de nieuwe 
vereniging Mobilee. In maart 2012 werd zij tijdens de 
Algemene Ledenvergadering benoemd tot Lid van 
Verdienste. 
Met het overlijden van Ingrid verliezen we een aimabele, 
hardwerkende en betrouwbare steunpilaar van de 
turnafdeling. We konden op haar bouwen in voor- en 
tegenspoed. Ze deed veel verenigingswerk op de 
achtergrond en hield er niet van in de schijnwerpers te 
staan. Die grote bescheidenheid sierde haar. We bewaren 
veel mooie herinneringen aan haar en gaan haar 
ontzettend missen! 
 
In deze donkere dagen voor kerst wensen we iedereen 
veel licht, warmte en geluk toe. En het schouderklopje, dat 
Ingrid altijd gewend was te geven, ook als je soms wat 
teleurgesteld was in jezelf! 
 
Een nieuwe website en nieuwsbrief! 
 
De structuur en opmaak van onze website zijn hard aan 
een modernisering toe! 
Het huidige formaat en opmaak zijn moeilijk te 
onderhouden en lenen zich niet goed voor gebruik op 
tablets en smartphones.  Daarom krijgt de website 
binnenkort een nieuw jasje aangemeten. We streven 
ernaar daarmee online te zijn op 1 januari.   
 
Ook de nieuwsbrief gaat er anders uitzien. Nu nog werken 
we met een pdf-bijlage bij een mailtje. 
De eerste uitgave in het nieuwe jaar zal direct leesbaar zijn 
als de mail geopend wordt op pc, tablet of smartphone. 

 
Assistenten Gym Niveau 2 geslaagd 
 
Op 11 december zijn Eline Kensen, Nona Oosterveer en 
Tara Tabak geslaagd voor hun opleiding. 
Daar hoort natuurlijk een bloemetje bij. Gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelding Clubkampioenschappen Turnen  
11 februari 2017 
 
Zaterdag 11 februari vinden de Clubkampioenschappen 
plaats in sporthal Snellerpoort. Een gezellige wedstrijd en 
gelijk een mooie manier om eens te zien waarvoor uw kind 
oefent op de gym-/ turnlessen. Deze wedstrijd is bedoeld 
voor kinderen van 6 jaar en ouder van de recreatielessen en 
alle leden van de turnselectie. Inschrijven kan nog tot 24 
december door een e-mail te sturen naar: 
clubkampioenschappen@mobilee-woerden.nl. Vermeld in 
deze e-mail de naam van uw kind, de geboortedatum en de 
naam van de leiding. 
 
Vacature Turnselectie 
 
Sharenda Hoogendijk heeft vanaf januari een fulltime 
aanstelling als gymnastiekdocent op een school in Utrecht. 
Daardoor is zij minder beschikbaar voor turntrainingen bij 
Mobilee. We werken op dit moment aan de invulling van de 
ontstane vacature.   
 
Vacature Ouder- en kindgym 
 
Ook voor de les ouder- en kindgym ontstaat een vacature.   
Wie helpt ons aan nieuwe leiding? 
 
Op woensdagmorgen van 9.00 tot 9.45 uur geeft Mobilee 
ouder en kindgym in de Essenlaan. 
Een kind van 1 t/m 3 jaar mag met een ouder lekker komen 
bewegen. 
Heeft u interesse om deze doelgroep les te geven, of kent u 
iemand die wij hiervoor kunnen benaderen. 
Laat het ons weten! 
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Seizoen 2016-2017 
 
Vakantierooster seizoen 2016-2017 
 
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 
 
Mobilee Gym/Turnen 
Facebook : Mobilee Woerden 
                   Selectie Turnen Mobilee Woerden 
Dance Academy Woerden 
Facebook  : Dance Academy Woerden 
Instagram  : Dance Academy Woerden 
YouTube   : Dance Academy Woerden 
 
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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