
 

Als dit VIOS-nieuws uitkomt is ieder-
een aan het genieten van zijn vakantie 

en/of gaat of heeft natuurlijk al gehad. 

 

Wat de lessen betreft die zijn dus wel 
afgelopen en starten weer in week 34. 

Uiteraard hebben we weer een aantal 
wijzigingen door moeten voeren van-

wege teruglopend ledenaantal wat wij 

als bestuur natuurlijk erg jammer vin-
den.  

 

Ten eerste de groepen van Frits, het is 

niet meer mogelijk om twee middagen 
aan te bieden. We gaan dus proberen 

om weer een avond groep te krijgen en 
dan wel op de dinsdagavond. De dins-

dagmiddag komt dan helaas te verval-

len. Uiteraard blijft de mogelijkheid 
bestaan om aan beide groepen mee te 

doen en ook om een keer te ruilen als 
dit zo uitkomt.  

 

 

Dus geef je  
alstjeblieft op. 

Vraag ook vrien-
dinnen, buur-

vrouwen, buurmeisjes, nichtjes etc. 

vanaf ongeveer 15 jaar…tot….jaar. 

 

Bij de gymnastiek hebben we helaas 

alweer afscheid van Inge genomen en 

na de zomervakantie gaat Mascha de 
gymlessen overnemen, Mascha stelt 

zich verderop in het VIOS-nieuws aan 
u voor.  

 

Ook bij de gym hebben we een terug-

lopend ledenaantal terwijl gymnastiek 
zo goed is voor jonge kinderen. Wel 

gaat Mascha na de zomervakantie bij 

de scholen langs om kinderen enthou-
siast te maken om bij GV VIOS te ko-

men gymnasten! 

 
Vervolg pg 3 

Hallo allemaal 

 

 
 

Belangrijke data! 

 

4 juli t/m 16 augustus  
zomervakantie 

 

12 augustus 

demo streetdance zomermark 
 

18 augustus 

aanvang lessen 

 
Meer data, zie pg 3 
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Wigchers Int. Transport b.v. 
Maatschappijweg 12 
7848 AM  Schoonoord 
T: 0591 - 381304 
F: 0591 - 382450 
E: info@wigchers.nl 
W: www.wigchers.nl 

Voor al uw soorten transport! 
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Mijn naam is Mascha Kwant ik ben 34 jaar woon sa-
men met mijn vriend Rik en dochter Sharissa van  
9 jaar. Sinds 20 maart ben ik woonachtig in Schoon-
oord. 

 

Ik zal de gymlessen van Vios na de zomervakantie 
gaan geven voor beide groepen en heb hier enorm 

veel zin in. 

 

Ook ga ik in september weer verder met mijn studie 
kindercoach en vind dit een goede combinatie met de 
gymlessen. 

 

Ook zal ik een cursus gaan doen om me verder te 
specialiseren in het lesgeven bij Vios. 

 

Ik beleef enorm veel plezier in gymles geven en ook 
het contact met de kinderen geeft mij heel veel vol-
doening en energie. 

 

 

 

 

Ik wens iedereen een hele fijne 
zomervakantie toe en ik heb 
enorm veel zin om de lessen 
van de gym weer te geven na 
de grote vakantie! 

 

 
 

Vervolg van pg 1 ‘hallo allemaal’ 

En de streetdance gaat weer terug naar de donder-

dag, ook hierbij moeten we zien dat we toch wat 
meer leden krijgen, mede daarom gaat Mirthe een 

demo geven op de zomermarkt zie verderop in het 
VIOS-nieuws. 

Dat was het volgens mij wel weer! Veel leesplezier en 
tot de volgende uitgave van het VIOS nieuws. 

Namens het bestuur van GV VIOS, 

Wilma Hilhorst 

Agenda GV VIOS 2015 

datum activiteit 

4 juli t/m 16 augustus zomervakantie 

12 augustus demo zomermarkt streetdance 

18 augustus aanvang lessen na de zomervakantie 

19 augustus bestuursvergadering 

16 september bestuursvergadering 

14 oktober bestuursvergadering 

4 november bestuursvergadering 

16 december bestuursvergadering 

Even voorstellen…. 
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Café/Rest./Zaal De Haven 

 

 

  * groot terras  * karaoke   * grootbeeld 

  * diverse bieren  * biljart   * menu’s 

  * plate-service  * diverse snacks   

 

  Ook verzorgen wij: 

  bruiloften, personeelsfeesten en andere avonden, 

  thema-avonden, steengrillen, barbecue, 

  oud-hollandse spelen, koffietafels (tot 250 personen) 

 

Vraag vrijblijvend een prijsopgave 

Tot ziens bij Jans en Marjan, Havenstraat 3, Schoonoord 

tel. 0591—381219; fax 0591-387416; www.dehavenschoonoord.nl 

www.slagerij-knol.nl 

 

Aletta Grummel 

Esther van den Brand 

 

Tramstraat 2 

7848 BK  SCHOONOORD 

tel.: 0591-381686 
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Loop eens binnen of bel voor een afspraak 

Tramstraat hoek Oude Molenstraat 

Tel.: 0591—381 691 

Drogisterij-Kadoshop 

Tramstraat 15   Schoonoord 

0591 381908 

Klus– en Onderhoudsbedrijf 

Van Loon 

 
Havenstraat 10 

7848 AA  Schoonoord 

tel. 0591—381964 

mob. 06-22170680 

 

 

Voor al uw klussen in en om de woning 

 

  schilderen / behangen    timmerwerkzaamheden 

  electra / water     aanleg bestrating 

  laminaat / parket     EPDM dakbedekking 

  tegelzetten / sanitair    enz…... 
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Een leuke, in onze ogen dan voorstelling van al onze 
VIOS groepjes. Met dit jaar als thema: Voute Party. 

 

Als eerst deden alle deelnemers mee aan de ope-
ningsdans “shake your balla” onder leiding van de 
streetdance trainster Mirthe. Waarna onze voorzitster 

Wilma het openingswoord deed. 

 

Daarna mochten de kleintjes van de streetdance hun 
kunnen laten zien op een nummer van Bruno Mars 
“uptown funk” 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De gymgroepjes hadden samen met Mascha een pro-
grammaatje in elkaar gezet, die zij genaamd als de 
mini’s en de gekke artiesten superleuk tot uitvoering 
brachten……..  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna waren de ‘groten’ van de streetdance aan de 
beurt, die een nummer van Eva Simons “Policeman” 
ingestudeerd hadden.  

 

De bodyfit waren als “oudjes” het laatst aan de beurt. 
Zij lieten een spetterende show zien, waarin eerst 
gedacht werd dat ze het stukje helemaal niet kenden, 

maar dat bleek erbij te horen vanwege het thema 
Voute Party. 

 

Wij vonden het een geslaagde avond, en hopen dat 
het publiek dat met ons vond………. 

6 juni 2015 was het weer zover 

5 vragen aan….. 

In iedere VIOS-nieuws worden 5 vragen gesteld aan 

mensen die op de een of andere manier betrokken 

zijn bij GV VIOS. Dit keer aan: 

 

 

 

 

Sterre Radema 

 

 

 

 

 

 

1. Wie ben je en waar kom je vandaan? Naar 
welke school ga je en in welke klas zit je? 
Ik ben Sterre, ik woon in Odoornerveen. Ik ga naar 
de van Royenschool en ik ga na de zomervakantie 
naar groep 5. 

 
2. Wat doe je bij VIOS? 
Gym en streetdance. 
 
3. Heb je ook een opleiding/activiteiten gedaan 
op het gebied van gym/turnen? 
Nee. 

 
4. Doe je ook aan andere sporten? 
Nee, nu niet. 
 
5. Wat vind je het leukste om te doen bij VIOS? 
Streetdance. 
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Administratie– en adviesbureau Gerbers 
 

  voor:  administraties en rapportages in landbouw en MKB 

   belastingaangiftes particulieren 

 

  Slenerweg 88,  7848 AK   SCHOONOORD 

  tel.: 0591-381491 / 06-53129854 

  email: info@administratie-gerbers.nl 
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- onderhoud en reparatie aan personenauto’s,  

 bedrijfsauto’s en lease auto’s 

- onderhoud aan campers 

- Bosch Diagnose Software en BIS partner 

- airco service, onderdelen en reparatie 

Havenstraat 20B 

7848 AA  SCHOONOORD 

 

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 8-17.30 uur 

zaterdag 9-16 uur 

zondag gesloten 

buiten openingstijden, op afspraak Meer dan 30 jaar ervaring in onderhoud van auto’s  

 

- verkoop Bovag occasions 

- financieringsmogelijkheden 

- Bovag gecertificeerde werkplaats + APK 

Kringloopwinkel ‘De Wissel’ 

Kringloopwinkel ‘De Wissel’ is meer dan een kringloopwinkel.  

We bieden Antiek, Curiosa, Brocante en Kringloop goederen aan. 

Open 5 dagen in de week op 

dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 

van 10.00 uur tot 17.00 uur 

De laatste zondag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

Adres: Tramstraat 48a SCHOONOORD 

Telefoon 06-31046584 tijdens openingstijden of 

 na openingstijden of bij geen gehoor 06-52340729 

  Schoonoord     Borger 

  Tramstraat 15A     Grote Brink 7A 

  tel. 0591—38 15 45    tel. 0599—23 69 42 

  fax 0591—38 15 08    fax 0599—23 51 78 
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Ook dit jaar stond Vios op Hemelvaartsdag weer met 
een kraam op de braderie aan de Sportparklaan/
Brammertstraat. 
 

Er waren weer aardig wat rommelmarktspullen aan-
geleverd en er werden prachtig versierde muffins ver-
kocht. 
 
De verkoop begon al op tijd en vooral de muffins wa-
ren zeer in trek en waren aan het eind van de middag 
zo goed als uitverkocht. 

 
De clubkas is dan ook met de opbrengst lekker aan-
gevuld. 
 
De muffins werden dit jaar op de dag voor Hemel-
vaart versiert door enkele leden, je kon je daar voor 
opgeven. 

 
De meiden hebben bij Wilma de tientallen muffins 

prachtig versierd met allerlei strooisels e.d. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Verder gaven de streetdancegroepen o.l.v Mirthe een 
spetterende demonstratie met drie dansjes op de 

nummers “Lean on” van Major Lazer en DJ Snake, 
“Race your glass” van Pink en “Shake your balla” van 
Hot Banditoz. Dit deden ze op het veldje bij de bier-
tent waar aardig wat publiek was. 

 
De meiden hebben mooi kunnen laten zien wat ze tot 
nu toe hadden geleerd en ze hadden er erg veel ple-
zier in, en het was natuurlijk hartstikke spannend !!!! 
Bij deze willen we alle leden die, op welke manier dan 
ook, hun bijdrage hebben geleverd aan het opnieuw 

slagen van deze dag heel erg bedanken. 
 
Mocht je volgend jaar nou ook graag willen helpen bij 
het verkopen van de spullen en muffins, meld je dan 
aan bij de leiding of bestuursleden. 
                                          

Allemaal een hele fijne vakantie gewenst door mij !!                                                         
Agnes Hummel (bestuurslid) 
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BAKKERIJ SPICHER 

TRAMSTRAAT 48 A 

7848 BL  SCHOONOORD 

06-24543815/06-51082237 

 

Wij zijn gespecialiseerd in het 

maken van  

gebak,  

taart,  

pet fours  

voor  

restaurant, catering, hotels etc. 



Pagina 13 

4. Doe je ook aan andere sporten? 
Nee, nu niet. 

5 vragen aan….. 

 

 

 

 

 

Lotte  

van der Werf 

 

 

 

 

 

 

1. Wie ben je en waar kom je vandaan? Naar 
welke school ga je en in welke klas zit je? 
Ik ben Lotte van der Werf en woon in Schoonoord. 
Mijn twee zussen, Mirthe en Sophie, zitten ook op 

gym en op streetdance.  
Ik ben vorige week 4 jaar geworden en mag nu naar 
groep 1 op de Slagkrooie. 
 
 

2. Wat doe je bij VIOS? 
Elke dinsdag ga ik gymmen bij juf Mascha. Dat vind ik 
heel erg leuk en juf Mascha is heel lief. 

 
3. Heb je ook een opleiding/activiteiten gedaan 
op het gebied van gym/turnen? 
Nee. 

 
4. Doe je ook aan andere sporten? 
Toen ik een baby was, zat ik al op zwemles. Eerst 
samen met papa of mama en toen ik 2 werd ging ik 
alleen met de zwemjuf zwemmen. 
Ik heb al guppy en puppy diploma’s. Na de vakantie 

ga ik verder voor ABC. 
 
5. Wat vind je het leukste om te doen bij VIOS? 
Het leukste bij de gym vind ik klimmen in het wand-
rek, rennen, rollen, 'zakdoekje leggen’ en 
‘verstoppertje’ spelen. Dansen doe ik ook heel erg 
graag. Juf Mascha heeft beloofd dat we dat een keer 

gaan doen bij de gymles. En als ik mijn zwem-
diploma’s heb, mag ik ook op streetdance. 

 
Daag! Groetjes van Lotte 

 



Algemene informatie 

 

Bestuur 

Voorzitter  Wilma Hilhorst, Slenerweg 50, 7848 AJ  Schoonoord, tel.: 381823 

Secretaris  Gea Schutrups, Rolderstraat 38, 7849 PD  De Kiel, tel.: 382027 

Penningmeester Wendy Spreen, Slenerweg 17, 7848 AD Schoonoord, tel.: 382267 

  bankrek. NL40Rabo0359262406 t.n.v. gymnastiekvereniging VIOS Schoonoord 

Leden  Tina Weggen, Ellertstraat 7, 7848 AT  Schoonoord, tel.:381386 

  Agnes Hummel, Oude Molenstraat 15, 7848 BM  Schoonoord, tel.: 381637 

   

Leiding 

Gymnastiek Mascha Kwant 

Sportfit  Frits Slagter, Johann Sjauckenstrasse 15, D-49762 Sustrum-Moor, Duitsland,  

  tel.: 06-30511152 

Streetdance Mirthe Rolink, tel.: 06-13101462 

 

Lesrooster 

dinsdag  15.45-16.30 uur  gym (3,5 t/m 5 jaar)   

  16.30-17.30 uur  gym (6 jaar en ouder) 

  19.30-20.30 uur  body-fit (bij voldoende animo) 

donderdag 13.30-14.30 uur  sport-fit 

  16.00-16.45 uur  streetdance groep 1 (geboren 2007 of jonger) 

  16.45-17.30 uur  streetdance groep 2 (geboren 2006 of ouder) 

Locatie  Sporthal Schoonoord, Sportparklaan, 7848 BA  Schoonoord, tel.: 381201 

 

Contributie inclusief bondscontributie 

Gym 3,5 t/m 5 jaar    € 10,00 per maand  

Gym 6 jaar en ouder   € 12,50 per maand 

Sport-fit of body-fit    € 15,50 per maand 

Sport-fit en body-fit (2x/week)  € 25,50 per maand 

Streetdance groep 1 (geboren 2007 of jonger) € 12,50 per maand 

Streetdance groep 2 (geboren 2006 of ouder) € 12,50 per maand 

Combinatie gym & streetdance (groep 1) € 20,50 per maand 

Combinatie gym & streetdance (groep 2) € 22,50 per maand 

 

De contributie dient maandelijks automatisch voldaan te worden op bankrekeningnummer  

NL40Rabo0359262406 t.n.v. gymnastiekvereniging VIOS te Schoonoord. 

 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,=.  

De regels bij het niet nakomen van het betalen van de contributie zijn: 

 het lid ontvangt na 3 maanden een herinnering met het te betalen bedrag, vermeerderd met  

€ 2,25 wanneer niet tijdig wordt betaald; 

 wanneer na een half jaar nog niet is betaald, wordt het bedrag vermeerderd met € 11,50; 

 het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd wanneer na een jaar nog niet is betaald. 

 opzeggen kan alleen per 1 juli of per 1 januari 

 

De tribune is gesloten tijdens de lessen. Ouders/verzorgers van de kleutergroep kunnen na overleg 

met de leiding plaatsnemen op de tribune. Van hen wordt verwacht dat zij geen overlast veroorzaken 

of de lessen op een andere manier nadelig beïnvloeden.  

 

Kopij VIOS Nieuws 

inleveren bij / inzenden aan: 

Gea Schutrups, Rolderstraat 38, 7849 PD  DE KIEL 

tel.: 382027 

email: g.a.schutrups@gmail.com 

VIOS Nieuws 
Officieel orgaan van de gymnastiek– en sportvereniging VIOS te Schoonoord 

Gymnastiek– en    
sportvereniging 

VIOS Schoonoord 
 

Vooruit Is Ons Streven 
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