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Redactiecommissie : Nicole van Groeningen, 

Bas Auer  
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Agenda en mededelingen 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een gymdocent (in opleiding)/conditietrainer, die 

per direct twee lessen op de maandagavond kan/wil begeleiden. Kent u iemand 

die dat wel zou willen? Laat het ons dan weten! 

 
Vakanties: Gymzaal is dan gesloten 

Herfstvakantie 2017 21 oktober t/m 29 oktober 2017 

Kerstvakantie 2017 / 2018 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 2018 24 februari t/m 4 maart 2018 

Meivakantie 2018 27 april t/m 13 mei 2018 

Junivakantie 2018 16 juni t/m 24 juni 2018 

Zomervakantie 2018 21 juli t/m 3 september 2018 

 

Nieuwe seniorenleden: 

Helaas hebben we geen nieuwe leden kunnen noteren. 

 

Nieuwejeugdleden:    
Liselotte van Noort Groep 1 

Jamie van Wijk  

Ishita Nirujogi  

Myrthe Oostwal  

Hidaya Merabet  

Luna Jongejeugd  

Yara Sophie Essabai  

Dieuwke van der Meer  

Amélie Veenstra Groep 2 

Liz Elise Obertop  

Sahasra Vanguru  

Emily Nam Groep 3 

Rifka Kleijn  
Mila de Kempenaar  

Anshu Vanguru  

 

Agenda:  

Sinterklaas 29 november 2017 

Bronzen Balk 11 februari 2018 

Jaarvergadering en jaardiner 21 april 2018 (voorlopig) 

  

  

Yvonne Schmidt Dinsdag 020-6830687 

Caya Renardus Dinsdag en  

   woensdag 

06-49252914 

Luna Hedges Woensdag 06-27386034 

 

 

Sluiting kopij volgende krantje: 

1 december 2017 

Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 
Een zomer met veel emoties. Een lach en een traan. 
Nadat in mei ons erelid Jan Pool overleed, betreurden wij in juli het 
overlijden van nog twee ereleden: Cees Strik en Harm Nieman. 

Op hun uitvaartbijeenkomsten, een dag na elkaar, was Amstels ruim 
vertegenwoordigd. Elders in dit blad leest u meer over Cees en Harm. 

Vlak voor de vakantie was er goed nieuws: Luna en Niek slaagden 
voor hun opleiding en vonden allebei meteen een full-time baan. Dus 
voor beiden dubbele felicitaties. 
Helaas was dit voor Niek reden om te stoppen bij Amstels, zowel met 
lesgeven op de maandag, als met zijn bestuurstaken. 
De leden van de maandaggroepen hebben op de laatste les voor de 
vakantie op gepaste wijze afscheid van Niek genomen. 

Het bestuur deed dit tijdens een gezellig etentje op 24 augustus. 
Niek: bedankt voor alles en het ga je goed! 
Omdat er te weinig leden waren voor drie yoga-uren, moesten we 
helaas besluiten het dinsdagochtend uur te stoppen. Jammer voor de 
leden en voor Yvonne, die haar uiterste best hiervoor had gedaan. Zij 
gaat op eigen titel verder. 
Dan een vooruitblik op het nieuwe sportseizoen: 

Yvonne blijft op de dinsdagavond lesgeven bij Amstels. 
Caya blijft lesgeven op de dinsdag- en woensdagavond. 
Luna geeft op de woensdagmiddag de jeugdafdelingen les. Mogelijk 
komt er een afdeling bij. 
Voor de maandag zijn wij heel hard op zoek naar een nieuwe 
leider/leidster. De lessen gaan voorlopig gewoon door. Vanaf oktober 

verzorgt Caya het eerste uur. 
Ook zoeken wij een nieuwe bestuurslid voor de plek die opengevallen 
is door het vertrek van Niek. 
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. Ook ouders van 
jeugdleden zijn welkom. 
In oktober komt ons blad voor het eerst volledig digitaal uit. 
U ontvangt hiervoor een mailtje met een link. De leden van wie wij 

geen e-mailadres hebben, krijgen het blad nog op papier. 

Het jubileumboek is (op papier) in september verschenen. 
Veel dank aan Shirley en Emiel hiervoor. 
 
Rest mij nog u een goed sportjaar te wensen. 
 
Nicole van Groeningen 
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JUBILARISSEN 2017 
De volgende leden hebben een jubileum in 2017 
 
5 jaar lid:   Adrie Koppers 

Caya Renardus (sporttrainer) 
Shirley van Velthoven 

Guus van Weezenbeek 
10 jaar lid:  Anneke Eker 
    Frits van de Meij 
15 jaar lid:  Jacqueline Kouwets 
    Els Hardholt-Muyser 
    Cees Sluys 
    Cor Veen 

30 jaar lid:  Joop van Hoorn 
    An Menning-Paeper 
    Greetje Verschure 
35 jaar lid:  Theo Moinat 
50 jaar lid:  Yvonne van Noord-Wijckelsma 
75 jaar lid:  Louk van Bruynsvoort 
80 jaar lid:  Frans Ramack 

 
 
Aan de lijst van jubilarissen hierboven is te zien dat onze leden heel 
lang bij Amstels aangesloten blijven. Interesse in het wel en wee van 
de vereniging is te merken aan de reacties op de Amstelsbrug en het 
onlangs verzonden jubileumboekwerkje. Ook de aanwezigheid van ‘de 

oude garde’ bij het jaarlijkse diner duidt op een langdurende 
verbondenheid met Amstels! 
Om al deze leden, maar ook de leden die niet meer onder ons zijn, te 
eren, wordt deze Amstelsbrug voor een groot deel gevuld met In 
Memoriam bijdragen en herinneringen aan ereleden die ons dit jaar 
zijn ontvallen. 
 

Zij hebben veel voor onze vereniging betekend en dat willen wij graag 

benadrukken door hier speciale aandacht aan te geven. 
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe en hopen dat de 
bijdragen van hun dierbaren aan Amstels en de goede herinneringen 
daaraan nog lang in het ‘verenigingsgeheugen’ zullen voortleven! 
 
Shirley van Velthoven 

Secretaris 
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OVERLEDEN 
 

Kort na het overlijden van Jan Pool overleden onze ereleden Harm 
Nieman (70 jaar lid) en Cees Strik (69 jaar lid). 
Amstels was bij hun uitvaarten ruim vertegenwoordigd. 
 
Als In Memoriam plaatsen wij de toespraken die Nicole van 
Groeningen en Rob Theunisse hielden bij de uitvaartbijeenkomsten, 

herinneringen aan Cees Strik en een overpeinzing van Bas Auer. 
 
 
Nicole van Groeningen: 
Ik wil graag iets over Harm vertellen namens Amstels Gymnastiek-
Vereeniging. 

 

Ik spreek over Harm, en niet over mijnheer Nieman, omdat dat bij ons 
in de vereniging gewoonte is. Zeker als je al langer lid bent.  
Ik zelf ben ‘pas’ 53 jaar lid. 
Want lange tijd (toen ik nog jeugdlid was) was hij mijnheer Nieman 
voor mij. 
 

Harm is bijna 71 jaar lid van onze vereniging geweest! 
Maar hiermee is hij geen uitzondering, heel langdurige 
lidmaatschappen zijn bij ons heel gewoon! En er ontstaan dan ook 
hechte vriendschappen. 
Wij zijn hier nu met tien turnvrienden/vriendinnen. En het waren er 
zeker elf geweest als Frans niet in Amerika zou wonen. 

En ik kan u verklappen: er zijn binnen Amstels zeker wel liefdes 
opgebloeid, die tot  huwelijken geleid hebben! 

 
Harm werd in zijn tienerjaren lid en turnde eerst bij de jongens en 
later bij de aspiranten en de heren. 
Daarna deed hij nog een tijd mee aan de conditie/volleybal-groep. 
Of hij een goede turner was, weet ik niet, maar hij was wel heel 

enthousiast en kwam trouw. 
 
Hij was niet alleen sportief bij de vereniging betrokken, maar ook 
bestuurlijk. En het zal u niet verbazen in welke functie: 1e 
penningmeester. 
Hij is jarenlang een zeer betrokken en nauwgezette penningmeester 
geweest. Hij voerde jaren geleden het betalen per giro in. Daarvoor 

ging dat, nu niet meer voor te stellen, nog contant. 
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Een gevleugelde uitspraak van hem was: 

“Er wordt niet gerommeld”. 
Bij zijn afscheid als bestuurslid werd hij benoemd tot ere-lid. 
Nadat hij het penningmeesterschap had overgedragen aan Rob 
Theunisse, heeft hij nog vaak (samen met Bas Auer, zijn 2e 

penningmeester) deel uit gemaakt van de kascontrolecommissie. 
Ook daar was hij heel precies in en stelde ingewikkelde vragen. 

 
Bij ons eeuwfeest in 1966 maakte hij deel uit van de feestcommissie. 
Iets dat hij 25 jaar later herhaalde. In die tijd leerde ik hem wat beter 
kennen. 
 
Sinds ik deel uit maak van het bestuur (nu alweer 23 jaar), zijn er 
maar weinig jaarvergaderingen en jaardiners geweest waarbij hij niet 

aanwezig was. 
De laatste 2 jaar was het voor hem niet meer mogelijk te komen, 
maar ik weet zeker dat hij de jaarstukken nauwkeurig bestudeerd 
heeft. 
 
In februari was ik bij hem om hem te feliciteren met zijn 70 jarig 
lidmaatschap. Het was een gezellige middag. 

 
Wij zijn hier nu bij elkaar om afscheid van Harm te nemen. 
Maar een trieste speling van het lot wil dat hij al ons 3e erelid is, dat 
wij binnen korte tijd moeten missen. 
Een paar weken geleden namen we afscheid van Jan Pool (71 jaar lid). 
En gisteren begroeven wij Cees Strik (69 jaar lid) 

Amstels gaat deze 3 coryfeeën missen. 
Wij hopen dat onze overige langdurige ereleden nog een tijd bij ons 
zullen blijven. 
 
 
Afscheid van Cees Strik 
Op vrijdag 7 juli 2017 hebben wij in Purmerend afscheid genomen van 

ons erelid Cees Strik. 

Suus en Dick de Groot-Vanthijn en Rob en Christina Theunisse-Lehner 
waren namens Amstels bij de plechtigheid aanwezig. 
De broer van Cees, Leo, nam op een hele, liefdevolle en toegewijde 
manier afscheid van Cees. 
Namens Amstels hield Rob een korte toespraak. 
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Rob Theunisse: 

Cees was zeer nauw betrokken bij Amstels Gymnastiek-Vereeniging. 
Vroeger was Amstels een soort familie. 
Amstels is weliswaar een gymvereniging, maar het verenigingsleven 
ging verder dan alleen gymmen. Vriendschappen ontstonden en de 

leden deelden lief en leed met elkaar. 
 

Cees was vanaf oktober 1948 lid van Amstels, dus 69 jaar lid! 
Tot nu aan toe was hij bij Amstels betrokken. 
Zelf heb ik Cees vele jaren meegemaakt in de volleybalafdeling op 
maandagavond. Het was een vaste prik dat Cees altijd een kwartier 
later binnenkwam. Het vooraf warmlopen was dan al gedaan. 
Wie denkt dat alleen lange mensen goed kunnen volleyballen vergist 
zich. 

Cees, mijn vrouw Christina en ik, wij drie kleintjes, zaten vaak samen 
in het winnende team. 
Cees zette zich vele jaren in voor de vereniging. De functie in het 
bestuur als secretaris heeft hij jarenlang uitstekend uitgevoerd. 
Toen die functie werd overgenomen door een ander bleef Cees met 
raad en daad en veel ervaring lid van het bestuur. 
Als bestuurslid vertegenwoordigde hij ook onze vereniging bij de 

turnbond van Amsterdam. 
Daarnaast verzorgde hij de kassa bij de jeugd turnwedstrijden in de 
turnhal van het rayon Amsterdam. 
 
Hij was vaak bij ons thuis voor de bestuursvergaderingen. Natuurlijk 
verscheen hij ook hier een kwartier te laat. Altijd met een plastic tas 

vol met folders en foto’s. 
Cees verheugde zich altijd, na afloop van de vergadering bij een 
glaasje wijn en een hapje, zijn schatten uit zijn plastic tas te laten 
zien. 
Zo reisden wij met Cees mee door Duitsland en Oostenrijk. 
 
Amstels kijkt dankbaar terug op alles wat ons erelid Cees voor de 

vereniging heeft gedaan. 

 
Bedankt Cees! 
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Nicole voegde er in haar condoleance aan de familie nog aan toe: 

 
Cees werd binnen Amstels gewaardeerd, zowel in de gymzaal als aan 
de bestuurstafel. Hij is jarenlang onze zeer accurate secretaris 
geweest. 

Ik weet dat Amstels ook heel belangrijk was voor Cees. Wij waren een 
soort familie voor hem. 

 
 
Bas Auer: 
Het moet toch niet gekker worden! In een kort tijdsbestek verloren we 
maar liefst 3 ereleden. Allereerst onze Jan Pool, de vader des Amstels 
en organisator van het 100-jarig bestaan. Daar is in het laatste blad al 
aandacht aan besteed met foto.  

Tijdens het verwerken van de emotie bij het overlijden en de bijzetting 
van Harm op zaterdag 8 juli in het graf van zijn familie op de 
Oosterbegraafplaats, overleed ook ons erelid Cees Strik op 2 juli j.l. 
Twee begrafenissen vlak achter elkaar was een beetje teveel van het 
goede voor de meesten voor ons, al in de tachtig. 
 
Ik had er toch wat moeite mee. Per slot van rekening was hij 

jarenlang lid en we kenden z’n gewoonten. Die sloten precies aan bij 
de tekst op de overlijdenskaart: regelmaat: op de maandag-
volleybalavond reserveerden we altijd een plaats voor Cees, die altijd 
een kwartiertje te laat kwam! Maar hij kwam altijd, serveerde een 
paar keer en ging weer onverstoorbaar naar huis. Dat jaren achter 
elkaar. We stoorden ons er niet aan. We waren het gewend.  

Met vakanties altijd naar hetzelfde adres in Oostenrijk.  
Z’n Morris minor afgeladen met 2 tenten. Een voor de zekerheid, je 
weet maar nooit.   
 
Anekdote: tijdens een vergadering bij hem thuis in Purmerend  zag 
onze toenmalige voorzitter, Rob Stemmerik, boven op de keukenkast 
vijf grote potten met olijven staan. Op de vraag wat Cees daarmee 

aan moest, antwoordde hij: “dat was een aanbieding van de Miro”. 

Maar hij bood ons niks aan. (Gelukkig maar want ze zijn niet te 
vreten. Je doet er jaren over om die in je eentje weg te werken  
Wellicht zijn er nog ’n paar over!) 
Cees was niet getrouwd en had geen kinderen. Of hij zich eenzaam 
voelde? Ik denk het niet. Door z’n ver doorgevoerde regelmaat en 
vaste gewoontes was het voor anderen moeilijk om tot hem door te 

dringen. Hij blijft in onze herinnering tot wij er ook niet meer zijn. 
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Overpeinzing van Bas Auer: 

Amstels was bij de herdenking voor de turners die in de oorlog zijn 
omgekomen. Zie de vorige Amstelsbrug.  
Bij het woord turnhal krijg ik altijd een wat wrange gedachte. 
Waarom: in de zeventiger jaren zijn alle turnverenigingen uit die hal 

gejaagd door de gemeente. Er moest zo nodig een jeugdtheater in 
komen onder de naam De Krakeling.  

De turners moesten maar verhuizen naar stoffige gymnastieklokalen. 
Het monument ter herdenking aan de gevel hangt er wat zielig bij met 
daaronder borden met aankondigingen van de komende feest 
programma’s. 
 

 
 
 
Ergens in het midden van de tachtiger jaren stapte ik in de 
Leidsestraat uit de tram, tegelijk met wijlen Wim v/d Berg, oud-
turnkampioen en een gezellige prater.  

Samen met zijn vrouw Nel liepen we naar een etablissement in de 
Beulingstraat voor het jaardiner. We zaten daar op verschillend 
niveau, een uitvinding van onze Frans.  
Onder het borreluurtje vertelde Wim dat hij voor de oorlog diverse 
wedstrijden had gehouden met joodse turners. Na de bevrijding is hij 
naar ze op zoek gegaan. Ze waren spoorloos. Ze zijn niet 
teruggekomen! 
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Anneke en Bert Eker, die in Zuid-Limburg wonen, hebben ons 

gevraagd alle bekenden van Amstels de groeten te doen. Bij deze dus. 
Zij laten weten dat het hen goed gaat en dat ze nog met volle teugen 
van het leven, hun kinderen en kleinkinderen genieten! 
Zij hebben met plezier de Amstelsbrug 2 doorgelezen en de foto’s van 

de Amstelsjeugd bewonderd.  
 

 

Jubileumboek 
 
Inmiddels is het jubileumboek, dat ter gelegenheid van ons 150-jarig 
bestaan werd samengesteld, naar al onze leden verstuurd. 
Mocht u het nog niet ontvangen hebben, dan vragen wij u ons dat te 
melden, zodat wij u alsnog een exemplaar kunnen toesturen. 

 
Wij hebben ook al enkele reacties op dit jubileumboek mogen 
ontvangen en die willen wij graag met u delen. 
 

- Ik weet niet, wie de jubileumuitgave Amstelbrug verzorgd heeft, 

maar het ziet er goed uit en vele wetenswaardigheden over de 
oprichting en de ontwikkeling in de loop der jaren. Complimenten 

aan het bestuur. – Peter van Nieuwkerk. 
 

- Heel hartelijk dank voor het boekje dat een mooi beeld van de 
geschiedenis rond het ontstaan en de voortgang van onze 
vereniging geeft. Met veel plezier heb ik het gelezen. Ik zal niet 
de eerst zijn maar op pag. 40 is de onbekende dame mw 

Bangma, die eerder in het boekje werd genoemd. Zij was lid van 
de jubileum(feest) commissie of propaganda cie. - Suus de 
Groot-Vanthijn. 
 

 
- Boek heel mooi geworden, complimenten! – Nicole. 

 

- Ik ben laaiend enthousiast! – Frans Stemmerik per telefoon uit de 
VS. 
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WIJ ZOEKEN NOG STEEDS EEN (AANKOMENDE) SPORTDOCENT 
(VOOR DE MAANDAGAVOND)! 

 
 

Amstels Gymnastiek-Vereeniging is nog steeds op zoek naar een 
gymdocent (in opleiding) / conditietrainer, die naast zijn/haar studie 

ervaring wilt opdoen in het begeleiden van trainingen in een gymzaal. 
Wij zoeken een vervanger die met ingang van volgend schooljaar op 
de maandagavond twee trainingen wilt begeleiden. 
 
Ben je minimaal tweedejaars student aan de ALO of heb je een 
trainerscertificaat, dan is dit een ideale (bij)baan voor jou.  
Bij Amstels ben je werkzaam als trainer voor de maandagavond. 

Op deze avond begeleid je twee volwassen groepen. 
Je hebt de mogelijkheid om je eigen programma te ontwikkelen en 
deze op je eigen groepen toe te passen.   
 
Mocht je geïnteresseerd zijn. Neem dan contact met ons op. 
Per mail: amstelsgym@gmail.com  
Telefoon: 06 20131064 

 
Meer informatie over de vereniging kun je vinden op onze website: 
www.amstelsgym.nl  
 
Praktische informatie: 

- Amstels maakt gebruik van de gymzaal van de Dongeschool  

(op loopafstand van station Rai) 
- Amstels Gymnastiek-Vereeniging bestaat dit jaar 151 jaar en 

schrijf je daarom met dubbel ‘e’ 
 
 

WIJ ZOEKEN OOK EEN NIEUW BESTUURSLID! 
 

Door het vertrek van Niek Hartmanns zijn wij ook op zoek naar een 

enthousiast medebestuurslid. 
Ben jij iemand die ons graag wil helpen een vereniging te besturen, 
die ideeën heeft hoe Amstels in de komende jaren verder kan groeien, 
die zin heeft zijn/haar kwaliteiten in te zetten in het verenigingswerk, 
meld je dan aan! Wij zullen je van harte verwelkomen! 
 

mailto:amstelsgym@gmail.com
http://www.amstelsgym.nl/
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DIGITALISERING VAN DE AMSTELSBRUG 
Tijdens de jaarvergadering op 22 april j.l. is er besloten de 

Amstelsbrug nog dit jaar te digitaliseren. 
Nu is het zover! Vanaf dit nummer van de Amstelsbrug hebben alle 
leden via een e-mailbericht een link naar onze website ontvangen 

waarop de Amstelsbrug te lezen en eventueel te downloaden (en te 

printen) is. 
Voor die leden die geen e-mailadres hebben of liever een papieren 
exemplaar ontvangen, zullen wij de Amstelsbrug nog per post blijven 
versturen. 
 

Het past ons hier iedereen die zich al die jaren voor de Amstelsbrug 
heeft ingezet (stukjes schrijven, het geheel samenstellen, knippen en 
plakken, etiketten verzorgen, kopieën laten maken, adresbanden van 
etiketten voorzien, alle exemplaren postklaar maken en bij PostNL 
afgeven) heel, heel hartelijk te bedanken. Een speciaal bedankje voor 
Bas Auer, die na (meer dan) vijftig jaar zijn functie in de 
redactiecommissie heeft neergelegd, nu de Amstelsbrug grotendeels 

digitaal wordt verstuurd. Dank je wel, Bas! En je weet: we blijven met 
plezier je stukjes ontvangen! 

 
Zoals al eerder in de Amstelsbrug gemeld, is het niet altijd 
gemakkelijk voldoende kopij te verzamelen om een uitgave te vullen. 
Hierbij dan opnieuw 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! 
 
Onze website is nooit helemaal klaar. Er worden steeds nieuwe 
berichten en aanvullingen geplaatst. En… wij zijn altijd benieuwd naar 
uw suggesties en op- en aanmerkingen! Wij hopen van jullie te horen! 

 
 

 
  



15 

 

EXTRA TURNTRAININGEN VOOR DE JEUGD 

Verleden jaar hebben wij met succes een aantal extra turntrainingen 
kunnen organiseren, speciaal voor die jeugdleden die aan de Bronzen 
Balk (December 2016) en de wedstrijd in april 2017 gingen 
deelnemen. 

En hoewel de wedstrijd om de Bronzen Balk dit jaar niet in december 
zal plaatsvinden, maar (helaas) pas in februari 2018, willen wij toch 

die jeugdleden die geinteresseerd zijn extra turnlessen aanbieden. 
 
Net als verleden jaar zijn wij nu aan het onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn en of er ook dit jaar weer voldoende interesse is 
om extra turntrainingen te organiseren. 
Daarvoor heeft Luna, de turnjuf, al enige weken bij de meisjes en 
jongens nagevraagd of zij dat wel zouden willen. 

Wij, het bestuur, zijn aan het bekijken of we de zaal ook nog op een 
ander tijdstip kunnen huren. 
 
Zodra wij meer inzicht hebben over de mogelijkheden zullen wij dit 
uiteraard zo snel mogelijk aan alle betrokkenen berichten. Vooralsnog 
kunnen we zeggen dat ongeveer 10-15 kinderen wel de extra training 
willen. De extra kosten zullen waarschijnlijk, net als verleden jaar, 

tussen de € 2,50 en € 3,- per training bedragen, maar dat is nu nog 
niet met zekerheid te zeggen.  
 
Uiteraard zijn wij ook heel benieuwd hoe de ouders hierover denken, 
dus als je wilt reageren, heel graag!! 
 

Wij hopen jullie hier snel verder over te kunnen berichten. 
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Ter afsluiting van het gymnastiekseizoen, zijn de dames van de 

dinsdagavond op 10 juli j.l. met Caya Renardus uit eten geweest. 
Hieronder een mooi plaatje van dit gezellige ‘onderonsje’. 
 

 

 

Bij de afsluiting van dit seizoen hebben we afscheid genomen van Niek 

Hartmanns, de drijvende kracht op de maandagavond, als leider van 
het basketbal- en volleybaluur. Wij zullen zijn motiverende leiding 
missen! 
Met een afscheidsborrel bij café Blek hebben we hem een toepasselijk 
t-shirt cadeau gedaan en zijn vriendin Femke, die ook aanwezig was, 
in de bloemen gezet. Diverse toespraken hebben bijgedragen aan een 
lach en een traan bij dit afscheid! 

Gelukkig hebben we de foto’s nog: 
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam 

 

Dag Tijdstip Programma Leider/leidster 
    
Maandag 19.30-20.45 uur Heren 

conditietraining/balsport 40+ 
 

 20.45-22.00 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 
 

    
 

 

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 

 

Contributies 2017 

De contributies over 2017 zijn als volgt: 

Amstelscontributie:     KNGU-bondscontributie 

Leden vanaf 16 jaar per halfjaar € 96,-  per halfjaar  € 12,- 

Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 72,-  per halfjaar € 10,- 

 
Eenmalig inschrijfgeld: 

Leden vanaf 16 jaar € 8,- 

Jeugdleden t/m 15 jaar € 5,- 

 

Familiekorting: 

Indien minimaal één ouder lid is en een of meer kinderen ook lid zijn, wordt een korting 

van 50% toegepast op de Amstelscontributie van elk kind.  
Indien geen ouder maar wel meer kinderen uit één gezin lid zijn, dan krijgt het tweede 

kind 25% korting en vanaf het derde kind 50% korting op de Amstelscontributie. 
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Voor de leukste boeken en tijdschriften, papier- en schrijfwaren, 

kantoorartikelen, dagbladen, wenskaarten en multimedia producten. En 

niet te vergeten: leuke cadeautjes voor verjaardagen of om zomaar weg te 

geven, maar ook de nieuwe schoolagenda’s voor 2017-2018! 

Adres: 
Scheldestraat 90 
1078 GN  Amsterdam 
Telefoon 020 – 471 1852 
 
Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 18.00 uur 
Donderdag koopavond tot 19.30 uur 
Zaterdag van 08.30 - 17.00 uur 
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