
Inmiddels is het alweer herfst en vallen 
de bladeren van de bomen. Binnen  
VIOS maken we sinds jaren een enor-
me ledengroei mee, zitten al bijna op 
70 leden, super natuurlijk! En we zijn 

daar als bestuur dan ook erg blij mee. 

Dit komt mede doordat de gym en 
streetdance enorm aantrekt, geweldig!  
 

Na de zomer zijn we gestart met de 
Bodyfit op de dinsdagavond. Deze 
groep bestaat inmiddels al uit bijna 18 

leden!! De sportfit wordt nu alleen nog 
maar op de donderdag gegeven maar 
ook dit is nog steeds een mooi groepje 
van ongeveer 8-10 sportievelingen. 
Nieuwe leden zijn natuurlijk nog steeds 
welkom, dus denk je nu mijn vriendje/

vriendinnetje of buurvrouw vindt dit 

misschien ook wel leuk, vraag ze ge-
rust, ze mogen bij alle lessen 2x gratis 
en vrijblijvend meedoen. 
 
Het nieuwe jaar staat alweer bijna voor 
de deur, dus de ledenvergadering in 

maart komt er 
weer aan en ook 
zijn we alweer 
een beetje bezig 
met het VIOS 

feestje. Deze staat vooralsnog gepland 

op zaterdag 16 april 2016. 

Helaas nemen we afscheid van Mirthe 

omdat ze haar carrière als turnjuf 
voort gaat zetten bij DOL in Veenoord. 

Natuurlijk hebben we begrip voor haar 
keuze maar vinden het erg jammer dat 

ze ons gaat verlaten. Mascha, onze 

gymjuf heeft op zaterdag 24 oktober 
met goed gevolg een Kidsdance oplei-

ding gevolgd bij Queno in Westerbork. 
Ze neemt dan ook na het afscheid van 

Mirthe de Streetdance lessen over. 

Dit was het weer! Veel leesplezier en 
tot de volgende uitgave van het VIOS 

nieuws in het nieuwe jaar! 

Namens het bestuur van GV VIOS, 

Wilma Hilhorst 

Hallo allemaal 

 

 
 

Belangrijke data! 

 

1 & 3 december 
Sinterklaas bij gym en streetdance 

 

15 & 17 december 

kijklessen bij gym en streetdance 
 

21 december t/m 1 januari 2016 

kerstvakantie 

 
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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 Agenda GV VIOS 2015—2016 

Datum Activiteit 

1 & 3 december 2015 Sinterklaas vieren tijdens de gym en streetdance 

7 december 2015 bestuursvergadering 

15 & 17 december 2015 kijklessen gym en streetdance 

21 december 2015 t/m 1 januari 2016 kerstvakantie 

5 januari 2016 aanvang lessen 

13 januari 2016 bestuursvergadering 

17 februari 2016 bestuursvergadering 

27 februari t/m 6 maart 2016 voorjaarsvakantie 

8 maart 2016 ledenvergadering, aanvang 20.30 uur 

16 maart 2016 bestuursvergadering 

13 april 2016 bestuursvergadering 

16 april 2016 VIOS feestje 

25 april t/m 6 mei 2016 meivakantie Voortgezet Onderwijs 

2 t/m 6 mei 2016 meivakantie basisschool 

18 mei 2016 bestuursvergadering 

6 t/m 10 juni 2016 junivakantie basisschool 

14 t/m 17 juni 2016 avond wandel 4-daagse 

15 juni 2016 bestuursvergadering 

16 juli t/m 28 augustus 2016 zomervakantie 

17 augustus 2016 bestuursvergadering 

14 september 2016 bestuursvergadering 

12 oktober 2016 bestuursvergadering 

15 t/m 23 oktober 2016 herfstvakantie 

16 november 2016 bestuursvergadering 

14 december 2016 bestuursvergadering 

24 december 2016 t/m 8 januari 2017 kerstvakantie 

Schildersbedrijf Kuipers 

Vakmanschap, kwaliteit en service staan bij ons voorop.  
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige kwaliteitsproducten.  
Daarom kunnen wij duurzaamheid garanderen.  

SCHILDERSBEDRIJF KUIPERS 

 

Scheerturfstraat 24 

7848 CM  SCHOONOORD 

tel. 0591-381972 

mob. 06-12877211 

 

Wij kunnen u het volgende bieden 

- alle binnen en buiten schilderwerkzaamheden    - -  wandbekleding 

- houtrotreparaties en deelvervanging   - glaszetwerkzaamheden 

- vrijblijvende offerte     - adviezen 

- tevens levering alle materialen (verf, glas etc.) 

 

Zie ook onze website voor verdere info: www.schildersbedrijfkuipers.nl 
Email: schildersbedrijfkuipers@hotmail.com 
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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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5 vragen aan….. 

Naast dat bewegen leuk en ontspannend is, doe je 
het omdat bewegen allerlei goede gevolgen met zich 
mee brengt. Door te bewegen maak je kennis met en 
leer je meer over verschillende sporten en leer je op 

een goede manier met andere kinderen/mensen en 
de coach om te gaan. 

 
Gezonde lichamelijke inspanning 

Bewegen is goed voor je. Het bevordert de gezond-
heid, maar is vooral leuk en ontspannend.  

 

 

Effecten van gym/sport/bewegen … 

 Kun je beter tegen stress 

 Zit je lekkerder in je vel 

 Ben je weerbaarder 

 Blijf je er jonger uitzien 

 Blijf je slanker 

 Ontmoet je nieuwe mensen 

 Kun je milde vormen van depressie voorkomen 

 Blijven ouderen vaak langer zelfstandig wonen 

 Krijg je een betere nachtrust 

 Leren kinderen omgaan met regels 

 Leer je doorzetten om te winnen 

 Kun je even alles van je afzetten 

 Heb je plezier met elkaar 

 Heb je minder kans op chronische aandoenin-

gen en hart- en vaatziekten 

 Heb je minder kans op diverse vormen van 

kanker 

 Ontwikkelen kleine kinderen hun motoriek 

 Krijgen kinderen zelfvertrouwen 

 Neemt de productiviteit van werknemers toe 

 Kun je beter relativeren 

 Krijg je meer weerstand en word je minder snel 

ziek 

 

 

Motorische ontwikkeling 

Rollen, duikelen, werpen en vangen, klimmen, klaute-
ren, lopen, springen zijn grondvormen van bewegen. 
Als je bewegingen jong leert gaat dat heel makkelijk 
en kun je er je hele leven plezier van hebben. Heb je 
op jonge leeftijd (4 tot 12 jaar) hier weinig aan ge-
daan dan wordt het steeds lastiger om dit nog mak-

kelijk te leren. Jong geleerd, oud gedaan is hier dus 

heel belangrijk! 

 

 
Vervolg pg 7 

Waarom bewegen we eigenlijk? 

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: 

 

 

 

 

 

Henriette 

Bos 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wie ben je en waar kom je vandaan? Naar 
welke school ga je en in welke klas zit je? 
Mijn naam is Henriette Bos en kom uit Schoonoord. Ik 
ga al een paar jaar niet meer naar school en werk 
sinds 1991 bij Harwig in Emmen. 

 
2. Wat doe je bij VIOS? 
Sinds kort doe ik Bodyfit.  
 

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

maar zat wel sinds m’n 4e bij de gymnastiek. Later 
heb ik jazzgym en aerobics gedaan.  
 
4. Doe je ook aan andere sporten? 
Ik ben niet-spelend lid van Sdo en coach van D1 sa-
men met nog een moeder.  
 

5. Wat vind je het leukste om te doen bij VIOS? 
Ik doe alleen Bodyfit en dat bevalt prima.  
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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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Vervolg pg 5 ‘Waarom bewegen we eigenlijk’ 

 

Sociale ontwikkeling 

Tijdens het bewegen leer je rekening met elkaar te 
houden en op een juiste manier met elkaar om te 

gaan. Je leert van alles terwijl je beweegt; wat het 
belang van (spel-)regels is, wat een ander kan en jij 
(nog) niet, dat samenwerken belangrijk is, enz. Kort-
om allerlei positieve kwaliteiten die je in het dagelijks 
leven hard nodig hebt! 

 

Cognitieve ontwikkeling 

Bewezen is dat het leren van bewegingen ook positie-
ve effecten heeft op het ruimtelijk inzicht (wiskunde) 

en een goede aanpak van leren (leerstrategieën). 
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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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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 geen 5, maar 4 vragen aan 

Astrid, de moeder van de sportieve meiden Marieke 

en Lieneke Schneider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Marieke         Lieneke 

1. Waar wonen de sportieve meiden en hoe oud 
zijn ze? Op welke school zitten ze en in welke 
groep?  
Marieke en Lieneke komen uit Schoonoord.  
Marieke is zes en zit in groep 3 van de 

Van Royenschool. Lieneke gaat sinds de zomervakan-
tie naar groep 1. Ze is vier. 
 

2. Wat doen ze bij VIOS? 
De dames gaan naar streetdance. 
 
3. Doen ze ook aan andere sporten? 

Ze zitten ook op skiles.  
 
4. Wat vinden ze het leukste om te doen bij  
VIOS? 
Het leukste vinden ze optreden.  

 

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. 
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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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Recept van Tina 
Dagje Koolhydraatarm 
Hoofdgerecht—4 personen— 
15 min. + 20 min. Oventijd 

 

 

Ovenomelet met  

bloemkool 

 

 

 

Bijzonderheden 

 zonder vlees/vis 

 glutenvrij 

 

Ingrediënten 
350 g. bloemkool—6 el. Olijfolie—6 eieren— 
60 ml. melk—150 g. belegen boerenkaas 48+ 
(geraspt) - 360 g. tomatenmix (gehalveerd)-  
150 g rucola slamelange—120 g. granaatappelpitjes—

ovenschaal (20 x 30 cm, ingevet) 

STAP 1 
Verwarm de oven voor op 180 graden Celcius. Ver-
deel de bloemkool in roosjes, snijd in kwarten en 
kook 3 minuten. Giet af en laat uitlekken in een ver-
giet.  

 

STAP 2 
Verhit 3 eetlepels olie in een koekenpan en bak de 

bloemkool op middelhoog vuur in 5 minuten licht-
bruin.  

 

STAP 3 
Breek de eieren boven een ruime kom en klop de 
melk en de helft van de kaas erdoor. Schenk in de 
ovenschaal en doe de bloemkool erbij. Verdeel de 
tomaat en de rest van de kaas erover. Bak de omelet 
in ca. 20 min. goudbruin en gaar in het midden van 

de oven.  

 

STAP 4 

Meng ondertussen de rest van de olie, de sla en gra-
naatappelpitjes in een kom. Breng op smaak met pe-
per en eventueel zout. Neem de omelet uit de oven 
en serveer met de salade.  

 

EET SMAKELIJK! 



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, tel.: 06-27031681 

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

  tel.: 06-30511152 

Streetdance Mascha Kwant, tel.: 06-27031681 

 

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 (3,5 t/m 7 jaar) 

  16.45-17.30 uur  streetdance groep 2 (8 jaar en ouder) 

Locatie  Sporthal Schoonoord, Sportparklaan, 7848 BA  Schoonoord, tel.: 381620 

 

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 

 
Opgericht 1 juni 1952 

 


