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Agenda en mededelingen

Rob Theunisse stopt na vele jaren met het redactiewerk.
December 2016 is de laatste Amstelsbrug die hij nog verzorgt.
Dus is Amstels op zoek naar een nieuw redactielid.
Graag zo gauw mogelijk aanmelden bij een bestuurslid.

Vakanties: Gymzaal is dan gesloten
Kerstvakantie 2016 / 2017 24-12-2016 t/m 08-01-2017
Voorjaarsvakantie 2017 18-02-2017 t/m 26-02-2017
April/meivakantie 2017 22-04-2017 t/m 30-04-2017
Zomervakantie 2017 22-07-2017 t/m 03-09-2017
Herfstvakantie 2017 21-10-2017 t/m 29-10-2017
Kerstvakantie 2017 / 2018 23-12-2017 t/m 07-01-2018

Nieuwe leden:
Marijke Luys Dinsdag yoga groep 1
Martin Bouwman Dinsdag yoga groep 2
Adrienne Schneider Dinsdag yoga groep 2
Marijke de Haan Dinsdag dames conditie/gym
Adee Keppy Dinsdag dames conditie/gym

Nieuwe jeugdleden:
Fleur van Deventer Woensdag groep 1
Maartje Jansen Woensdag groep 1
Daphne van de Kop Woensdag groep 1
Rosina Kromthout Woensdag groep 1
Jula Smidts Woensdag groep 1
Srihan Varma Singaraju Woensdag groep 1
Akshaj Varma Singaraju Woensdag groep 1
Finne Smit Woensdag groep 1
Judith Vulkers Woensdag groep 1
Marie Vulkers Woensdag groep 2
Femmetje Kraaipoel Woensdag groep 2
Alice Michel Marinus Woensdag groep 2
Frouke Anna van der Meer Woensdag groep 2
Laura Schepers Woensdag groep 2
Julia Tijhuis Woensdag groep 3
Lieve ten Wolde Woensdag groep 3

Agenda:
Bronzen balk jeugdwedstrijd Zondag 11 december 2016

Telefoonnummers leiding:
Niek Hartmanns             - Maandag: 06-41392776
Yvonne Schmidt             - Dinsdag: 020-6830687
Caya Renardus              - Dinsdag en Woensdag: 06-49252914
Luna Hedges:                 -Woensdag en Vrijdag: 06-27386034

Sluiting kopij volgende krantje: Kopij kunt u sturen per email naar:
1 maart 2017 ?
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Van de voorzitter

Al weer 3 maanden verder en al weer een krantje.
Wij hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten.
Allereerst hadden we de Grote Clubactie en de Sponsoractie van supermarkt 
Deen. Beide acties brachten minder geld op dan in 2015, maar de bedragen 
waren toch meer dan welkom. Veel dank aan Evert en Emiel voor het vele 
werk. En aan alle mensen die loten kochten of munten doneerden.
Zeker nu de subsidie voor de zaalhuur is weggevallen, zijn alle inkomsten 
welkom. Met de andere verenigingen van Turnstad Amsterdam proberen we 
nog steeds de subsidie in een of andere vorm terug te krijgen en ook gaan 
we zelf een gesprek aan met de wethouder Sport van onze deelraad.
Verder zijn we heel druk met het zoeken naar een tijdelijke leid(st)er voor de 
jeugd, omdat Luna begin 2017  3 maanden stage gaat lopen op Aruba.
Dit blijkt moeilijk en dat horen we ook van veel andere verenigingen, die 
jeugdleiding zoeken. 
Dus als u een tip heeft, of nog liever een leid(st)er weet: laat het ons weten.

Goed nieuws van de yoga-afdeling: in januari hoopt Yvonne van start te gaan
met een of twee yoga-groepen overdag in een zaal aan het Europaplein.
Zij is zelf met dit plan gekomen, klasse!
De jeugdgroepen zijn heel ijverig in training voor de wedstrijden om de 
Bronzen Balk op 11 december. Er is hiervoor zelfs extra wedstrijdtraining op 
de vrijdagavond. Luna heeft 21 meisjes ingeschreven voor dit evenement.
Op 30 november  was Sinterklaas op bezoek bij de jeugdafdelingen.
Elders leest u hier meer over.

Maar: wij kijken ook al vooruit naar 2017.
De jaarvergadering en het jaardiner staan gepland op zaterdag 22 april en we
zijn op zoek naar een leuke plek. Op deze dag hopen wij ons jubileumboek 
(150 jaar Amstels GV) te presenteren.

Tot die tijd wens ik u goede Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017.

Nicole van Groeningen

Jaarvergadering/Jaardiner 2017

Voorlopige datum: zaterdag 22 april 2017
Locatie: volgt in het volgende krantje, bij de uitnodiging en de jaarstukken.
We doen ons best een leuke plek te vinden.

Het bestuur
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Toekomst van Amstelsbrug

Ons verenigingsblad Amstelsbrug verschijnt vier keer per jaar. Wij doen altijd 
ons uiterste best om onze leden zoveel mogelijk van het reilen en zeilen van 
onze vereniging op de hoogte te brengen. Maar het is niet altijd gemakkelijk 
voldoende kopij te verzamelen om een uitgave te vullen.
Hierbij dan ook een oproep aan al onze (jeugd-)leden om je schroom te 
overwinnen en bijvoorbeeld je ervaringen met de training(en) met ons te 
delen! Of gewoon met een verhaal waarvan jij vindt dat Amstelsbruglezers 
dat niet mogen missen!
Rob Theunisse heeft, na heel veel jaren als actief redactielid, te kennen 
gegeven dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor Amstelsbrug. Wij zullen 
hem zeer missen als coördinator van ons verenigingsblad en als motor achter
het verzamelen van alle relevante informatie. Rob, we kunnen je niet genoeg 
bedanken voor al je werk!
Dit vraagt wel om herziening van de redactiecommissie. Naast Nicole van 
Groeningen en Bas Auer hebben we zeker nog iemand nodig die een aantal 
taken van Rob kan en wil overnemen. Over de inhoud van die taken en de tijd
die daarmee gemoeid is, kunnen we altijd overleggen. Wie o wie wil zich 
hiervoor inzetten?
Kijkend naar de toekomst hebben wij ons ook de vraag gesteld of 
Amstelsbrug in een digitale versie naar onze leden verstuurd zou kunnen 
worden. Qua kostenbesparing zou dat zeker een overweging waard zijn. Ook 
met de nieuwe website van Amstels, die nu in de maak is, zou dat passen in 
een digitale informatievoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven
die niet beperkt hoeven te blijven tot vier keer per jaar.
Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat een aantal leden geen email heeft of 
een email adres niet wil gebruiken voor nieuws van de vereniging. 
Voor deze leden zouden we een papieren versie van Amstelsbrug kunnen 
blijven verzorgen.
Waar wij nu benieuwd naar zijn is wat onze leden hiervan vinden.
Dus graag reacties hierover naar amstelsgym@gmail.com of per post naar 

Shirley van Velthoven
Diezestraat 14 hs
1078 JP  Amsterdam

Wij hopen op heel veel reacties, niet alleen over een digitale Amstelsbrug, 
maar ook over vervanging van Rob Theunisse en over bijdragen aan ons 
verenigingsblad!

Beste Amstelsleden,
Dit is dus mijn laatste Amstelsbrug. Met heel veel plezier heb ik vele jaren 
mijn steentje bijgedragen. Misschien is het de tijd voor vernieuwing.
Rob Theunisse
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Jeugdleidster Luna stopt tijdelijk

In de periode januari t/m half april 2017 gaat Luna (de jeugdleidster) voor 
haar studie stage lopen op Aruba.
Voor haar een fantastische kans, maar wij zullen haar missen.
Het bestuur is heel hard bezig een tijdelijke vervangster/vervanger voor haar 
te vinden. Wij laten zo spoedig mogelijk van ons horen.

Het bestuur

Nieuwe turnpakjes

Helaas heeft de leverancier van onze turnpakjes (zoals wij die kennen met de
bekende Amstelskleuren) besloten dit specifieke model niet meer in zijn 
collectie te voeren. Een beperkt aantal van deze pakjes in diverse maten was
nog wel beschikbaar, maar al snel bleek dit niet meer voldoende om aan de 
vraag tegemoet te kunnen komen. 
Daarom moesten wij met ingang van dit seizoen naar een nieuw ontwerp 
omzien. In overleg met Luna Hedges, de turnjuf, hebben wij gekozen voor het
volgende model:

Turnpakje in zwarte, rode en witte gladde velours. De voorkant is voorzien 
van rode, witte en zwarte banen. Het turnpakje heeft glittersteentjes op de 
voorkant. Wie meedoet aan wedstrijden is verplicht een turnpakje te dragen.
Het oude pakje mag ook nog gedragen worden bij de wedstrijden!
Klik op deze link om het nieuwe pakje te bestellen:

http://www.tt-gymnastics.nl/…/turnpakje…/turnpakje-v507.html
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We hopen dat onze wedstrijddeelnemers veel succes zullen hebben in deze nieuwe 
turnoutfit!
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SINTERKLAAS

30 november was een bijzondere gymles.
De lessen van groep 1 en 2 waren samengevoegd, omdat wij Sinterklaas 
hadden uitgenodigd een deel van de les bij te wonen.
Maar het was best spannend of hij tijd zou hebben om te komen.
Luna had samen met Thalia alle toestellen in de zaal uitgezet en de kinderen 
waren heel hard aan het trainen met hun oefeningen voor de komende 
wedstrijd.

Bestuursleden Nicole, Evert en Emiel hadden de zaal mooi versierd.
Eerder op de middag had de Pakjes-Piet al en grote zak met cadeautjes en 
ook een doos met pakjes appelsap en sinaasappelsap gebracht.
Om half zes werd er hard op de deur van de gymzaal gebonsd en ja hoor: 
daar was de Sint met 2 Pieten.

De voorzitter van Amstels heette hem welkom en de kinderen zongen een 
welkomstlied. Sinterklaas zei dat hij erg blij was weer bij Amstels te zijn en 
dat hij graag wilde zien hoe goed de kinderen hun oefeningen deden.
Hij liet de Pieten mee doen, een goede oefening voor hun capriolen 
op het dak.
Ook zag hij de evenwichtsbalk en vroeg ons of dat nu de beroemde balk 
was, waarop Sanne Wevers goud haalde op de Olympische Spelen.
Nadat hij een half uurtje gekeken en met de kinderen gepraat had, liet 
hij de Pieten de cadeautjes uitdelen.

En toen was het alweer tijd om te gaan. De kinderen zongen nog Dag 
Sinterklaasje.
Tot volgend jaar Sinterklaas en Pieten.

Daarna vierden de oudste meisjes met Luna en Thalia hun eigen 
Sinterklaasfeest. Zij speelden het Grote Sinterklaasspel.
Ook zij kregen een cadeautje en een pakje drinken.

Beide feestjes waren erg leuk en gezellig.

Nicole
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Foto’s Sinterklaasfeest (door Emiel Schäfer)
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Bronzen Balk

Op zondag 11 december zijn de wedstrijden om de Bronzen Balk.
Deze worden gehouden in de Wethouder Verheyhal aan de Polderweg.
Tijden tussen 9.00 en 17.00 uur, afhankelijk van de groepsindeling.
Iedereen is welkom om te komen kijken.
Luna doet mee met 21 (!) meisjes en Nicole jureert.

Nicole

De deelneemsters aan de Bronzen Balk zijn:

Pre-instap- D4
-Ellis Marinus, Pleun Visser, Lucia Tijhuis, Zara Eljan, Roos Steltenpool,
 Bo Dammers, Lola Helsloot, Marie Vulkers, Vroni Kempen,
 Hanna Kras

Instap – D4
Bette de Jong, Yael Bennet, Marijn Aupers

Pupil 1- D4
-Lieve ten Wolde, Milli van de Winkel, Julia Tijhuis

Pupil 2 - D4
Saar Aupers, Dessa ten Voorde, Ronja Stevens

Jeugd – D4
Annelie Spierings, Suze Poort

Pre-instap, instap, pupil 1 en 2, en jeugd zijn leeftijdsgroepen
D4 is het moeilijkheidsniveau

Nieuw uitbreiding yogalessen  overdag

Onze yoga-leidster Yvonne Schmidt start in januari of begin februari 2017 
met yoga-lessen overdag. Elke dinsdagochtend van 09.15 – 10.15 uur.
Adres: Centrum Europaplein, Europaplein 127, tegenover de RAI.
Op dit moment zijn wij nog bezig met de precieze invulling.
(tijden, kosten etc. .)
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Jeugdsponsoractie Deen

Jeugd Sponsoractie van Supermarkt DEEN succesvol afgesloten.
Ook dit jaar mochten wij meedoen met de Jeugdsponsoractie van 
Supermarkt DEEN. Het is de derde keer dat wij meedoen en de actie liep in 
de hele maand oktober. Op bepaalde producten van vooral huismerken van 
DEEN werden kartonnen munten verstrekt aan de kassa. Die munten konden
de klanten dan weer in kokers doen van verschillende sportverenigingen 
waaronder Amstels.
Op zaterdag 26 november mocht de penningmeester bij Supermarkt DEEN in
de Rijnstraat een cheque in ontvangst nemen van 877,07 Euro. Hartelijk dank
hiervoor! We zullen het geld goed gebruiken.

Emiel Schäfer

Sponsoractie!

In Amsterdam is onlangs een project gestart: Amsterdam ruimt op.

Uitpuilende speelgoedkasten, overvolle kledingrekken en dozen vol met 
boeken die je waarschijnlijk toch nooit gaat lezen. Herkenbaar? De maanden 
oktober, november en december staan voor heel Amsterdam in het teken van
opruimen. Met deze actie wordt iedereen in Amsterdam opgeroepen om hun 
tweedehands spullen te verkopen en met een deel van de opbrengst een 
goed doel of vereniging naar keuze steunen. Ook Amstels heeft zich als 
vereniging aangemeld om in aanmerking te komen voor sponsorgelden.

Help jij mee? Kijk op www.goedomtedelen.nl of www.amsterdamruimtop.nl 
voor meer informatie.

Grote clubactie loten

De trekking van de grote clubactie loten vond plaats op donderdag
8 december 2016. De uitslag is op 9 december gepubliceerd.
Klik op www.clubactie.nl en u vind de uitslag.
De uitbetalingen van het prijzengeld vind plaats op vrijdag 23 december 
2016.
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Dames donderdag van Coby

Een aantal dames van de damesconditie groep van donderdag onder leiding 
van Coby de Graaff zijn toch lid gebleven en wel op de volgende afdelingen:

-Laetitia Heijmerink Naar woensdag SF50+ O.l.v. Caya Renardus
-Ans Verlaat-Mollee Naar woensdag SF50+                  “
-EllyZijl Naar woensdag SF50+                  “
-An Menning-Paeper Naar dinsdag yoga gr.2 O.l.v. Yvonne Schmidt
-Greetje Verschure
(was al een tijdje daar)

Naar dinsdag da cond. O.l.v. Caya Renardus

We zijn daar heel blij mee en hopen dat de dames bij Amstels met veel 
plezier actief kunnen zijn.

Louk Pöckling overleden

Na twee jaar noodlottige ziekte is Louk Pöckling op 13 september 2016 
overleden.
Hij is 78 jaar oud geworden.
Ruim 26 jaar nam hij met groot enthousiasme deel aan onze 
volleybalgroepen, tot hij ziek werd.

Op maandag 19 september vond de begrafenisplechtigheid plaats in de aula 
van Begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, Amsterdam.
Amstels was vertegenwoordigd door:
Emiel Schäfer, Christina Lehner-Theunisse en Rob Theunisse.
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam

Dagd  eel Tijdstip Programma Leider/leidster

Maandag 19.30-20.30 uur Heren conditietraining/ 
balsport 40+

Niek Hartmanns

20.30-21.30 uur Dames en heren
recreatief volleybal 50+

         “

Dinsdag 18.15-19.15 uur Dames en heren
yoga alle leeftijden groep 1

Yvonne Schmidt

19.30-20.45 uur Dames en heren
yoga alle leeftijden groep 2

Yvonne Schmidt

20.45-22.00 uur Dames conditietraining/ 
gymnastiek 40+

Caya Renardus

Woensdag 19.00-20.15 uur Dames en heren
sport fit 50+

Caya Renardus

Dinsdag

Centrum

09.15-10.15 uur

Europaplein

NIEUW !!
Dames en heren yoga
alle leeftijden
Europaplein 127 (tegenover

Yvonne Schmidt

de RAI)

Programma voor de jeugd: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam

Woensdag 16.00-17.00 uur Meisjes/jongens 5-6 jaar Luna Hedges
17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar           “
18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar           “

 Vrijdag 18.00-19.00 uur Wedstrijdtraining jeugd           “

Contributies 2017

Amstelscontributie: KNGU-bondscontributie:
Leden vanaf 16 jaar € 96,= per halfjaar. € 24,= per jaar. € 12,= per halfjaar.
Jeugdleden t/m 15 jaar € 72,= per halfjaar. € 20,= per jaar. € 10,= per halfjaar.

Inschrijfgeld € 8,= voor leden vanaf 16 jaar en voor jeugdleden € 5,=.

Familiekorting:
Als minimaal 1 ouder lid is en 1 of meerdere kinderen ook lid zijn, dan wordt 
een korting van 50% toegepast op de Amstelscontributie van elk kind.
Indien meerdere kinderen lid zijn van 1 gezin, dan krijgt het 2e kind 25% 
korting en vanaf het 3e kind 50% korting op de Amstelscontributie.

13


