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En dan zitten we alweer in de derde maand
van het jaar. Wat hebben we al weer veel
gedaan in deze drie maanden. Regelmatig
zitten we van GV VIOS samen om de tafel
met alle andere verenigingen van Schoonoord als Projectgroep Sportvoorzieningen en
andere activiteiten te Schoonoord. De gemeente Coevorden heeft aangegeven dat
het behoud van bestaande sportaccommodaties een feit is. En aan renovatie wordt
gedacht mits dorpen zelf plannen maken en
aantoonbaar maken dat de bezettingsgraad
omhoog gaat. Wij zijn van GV VIOS hier
direct op ingesprongen; waar is behoefte
aan, en waar is misschien nog ruimte
voor……

Gv Vios nu ook ouder/kind
gym, kidsdance en bootcamp aanbiedt!
Nieuwsgierig?
Zie pagina 7,10 en 13

En dan zijn we benaderd door een oud
trainster van ons, die heel graag onder de
vlag van GV VIOS een paar groepjes wilde
opstarten. Mascha Weggen heeft tijdens
haar afwezigheid bij ons een jonge dochter
gekregen waarmee ze bij een ouder en kind
-gym in Emmen zat. Erg jammer vond Mascha dat er hier op het dorp niet iets soortgelijks gegeven werd. Ze had het gevoel dat
er op het dorp interesse voor was. We zijn
erg blij dat Mascha bij ons terug wil komen
en heten haar natuurlijk van harte welkom!!!

Heel leuk om te zien dat onze leiding razend
enthousiast met ons meedenkt. Frits met
een bootcampgroep. Deze wordt weliswaar
niet in de sporthal gegeven, maar versterkt
ons wel als vereniging. Er zijn plannen in
ontwikkeling om een groep ‘meer bewegen
voor ouderen’ op te starten. Deze is gericht
op ouderen voor wie bewegen of sporten
niet meer vanzelfsprekend is. Vooral als ze
lichamelijke klachten hebben. Alle 60plussers die meer willen bewegen of voor
wie bewegen een probleem is, kunnen hier (vervolg zie volgende pagina)
aan meedoen.
Zo blijven ouderen, ieder op hun eigen niveau, langer vitaal. Er is aandacht voor
kracht, conditie en coördinatie. De ouderen
kunnen dit zowel staand als zittend doen.
We hopen u hierover zo spoedig mogelijk

Wist u dat?

meer informatie over te kunnen verstrekken.
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Voor al uw soorten transport!
Wigchers Int. Transport b.v.
Maatschappijweg 12
7848 AM Schoonoord
T: 0591 - 381304
F: 0591 - 382450
E: info@wigchers.nl
W: www.wigchers.nl

Boezen
Tramstraat 17 7848 BG Schoonoord tel: 392310
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00—20:00 uur
zaterdag 08:00—20:00 uur
zondag 09:00—18:00 uur

Iedere zaterdag tot 20:00 uur geopend
Ook zondag open!

Pagina 3

Ook hebben we Mascha gevraagd om de jongste kinderen van de streetdance onder haar vleugels te nemen. In deze groep hadden we een te groot leeftijdsverschil, waardoor het niveau van de dansen ook te
veel verschil opleverde.

Verderop in het VIOS-nieuws meer informatie over
deze groepen, ook staat er een flyer in met het totale
aanbod van onze gymvereniging. Mocht u zelf een
idee hebben om de bezettingsgraad hoger te krijgen
van de sporthal, schroom dan niet ons dit kenbaar te
maken.

Om kinderen op het dorp kennis laten maken van de
kids-dance groep heeft ze tijdens de gymnastiekles- Onder de vleugels van GV VIOS kan veel!!!
sen (groep 1-2 en groep 3-4) op beide scholen in
Dit was het weer voor deze keer, veel leesplezier,
Schoonoord een clinic verzorgd.
Deze is zeer enthousiast ontvangen.

Wendy Spreen
Penningmeester GV VIOS

Actieplan 2019!
Vorig jaar werd door de leiding aangegeven dat ze
opzagen tegen jaarlijks een uitvoering (lees: VIOSfeestje) te moeten plannen. Er werd aangegeven dat
de voorbereiding van een uitvoering erg veel werk en
tijd kost. Dat ook kinderen en oudere leden er tegenop zien maandenlang te oefenen. Wij als bestuur vinden het erg jammer, maar zijn meegegaan in deze
wensen. Wij denken dat veel leden het juist leuk vinden om te laten zien waar naartoe wordt gewerkt in
de lessen.
Ook kunnen ze hun vorderingen laten zien op een
Agenda
GV
VIOSuit 2016
leuke manier. Ook
de reacties
het publiek waren
zeer positief. Niet alleen is het een leuke manier om
onze vereniging weer op de kaart te zetten, ook is het
financieel een opsteker. Op deze avond worden er
veel lootjes verkocht waardoor we financieel net iets
sterker staan.
Nu het besluit genomen is het VIOS-feestje niet meer
jaarlijks maar tweejaarlijks te organiseren, zijn er
kijklessen ingevoerd. De tijden staan aangeplakt op
het raam van “Tina’s hokje” in de sporthal en op onze
website.
Ook moesten we een andere leuke actie verzinnen.
We hebben een sponsorloop bedacht, en dan niet
doelloos rondjes lopen, maar een hindernisbaan met
klim en klauterhindernissen. Deze sponsorloop wordt
georganiseerd tijdens de gym- en springgroeplessen.
Ook worden de dansgroepen hiervoor uitgenodigd.
Datum 7 mei. Er wordt in twee groepen gelopen: van
15.45-17.00 voor de jongere deelnemers en van
17.30-19.00 voor de oudere deelnemers. Iedereen
krijgt nog een informatiebrief en sponsorlijst mee.
Aan de leiding wordt gevraagd tussendoor een demonstratie Airtrack, Kids Dance en streetdance te
laten zien. Voor het publiek staat er koffie, thee en
lekkers klaar.
Zo maken we er toch een klein feestje van!!!!
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Drogisterij-Kadoshop
Tramstraat 15 Schoonoord
0591 381908
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Springgroep
Jongens en meisjes die graag op de minitramp springen, over de kop gaan, overslagen en salto’s maken,
of dit willen leren, zijn van harte welkom! Het is een
leuke groep met verschillende leeftijden en het maakt
niet uit of je uitdaging zoekt in een overslag leren of
dat het een dubbele schroefsalto moet worden.
Jongens en meiden springen samen tijdens de trainingen.

Zit uw kind nog op de basisschool? Dan wordt hij/zij
geselecteerd vanuit de gymgroep om bij de springgroep te trainen. Het is op deze leeftijd nog wel verplicht om deel te blijven nemen aan het reguliere gym
-uur. Het reguliere gym-uur is nodig om het niveau
van een springgroep sneller omhoog te krijgen. In dit
uur worden immers de basisonderdelen geleerd.
Na de basisschoolleeftijd zal de trainster bij een
Brug, balk, voltige en rek zal je op deze les niet te- nieuw lid bepalen of er voldoende aanleg en kennis is
rugvinden. Lange mat, trampoline, kastspringen, Pe- om deel te nemen aan deze groep.
gasus, verhoogd vlak en nog meer sprongsituaties
vullen de lessen. Ook hebben we een airtumblingbaan Jammer genoeg hebben we van de middelbare school
(airtrack) waarop we trainen.
leeftijd groep maar weinig leden.
Wie weet er nog jongens of meiden die deze tak
van sport aandurven?
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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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Grote clubactie 2018
Ook afgelopen jaar hebben we weer meegedaan met de Grote clubactie om de clubkas wat te spekken.
De leden hebben zich weer goed ingezet om zoveel mogelijk loten te verkopen. En dit had als resultaat dat we
een opbrengst hadden van €592,60!!
Zoals eerder vermeld hebben wij deze opbrengst gebruikt voor de aanschaf van een airtrack.
De meeste loten waren verkocht door Noor Radema, zij had 23 loten verkocht
Britt en Flore van der Veen verkochten samen 18 loten.
En Sterre Radema heeft 16 loten verkocht.
Hun inzet is beloond met een cadeaubon.
Alle leden nogmaals heel erg bedankt voor hun inzet en we hopen dat we ook dit jaar weer op jullie medewerking
kunnen rekenen.

Britt en Flore van der Veen

Noor en Sterre Radema
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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
electra / water
laminaat / parket
tegelzetten / sanitair

timmerwerkzaamheden
aanleg bestrating
EPDM dakbedekking
enz…...

Loop eens binnen of bel voor een afspraak
Tramstraat hoek Oude Molenstraat
Tel.: 0591—381 691
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5 vragen aan…..

Recept van Tina

Ovenschotel met gehakt en zoete aardappelpuree
Recept voor 2 personen
Tijd: 30 min. + 20 min. in de oven

Benodigdheden:
500 gr zoete aardappels (witte of oranje)
1 ui
200 gr gehakt
1 paprika
1 aubergine
1 el Italiaanse kruiden
70 gr tomatenpuree
150 ml water
1/4 bouillonblokje (groenten/vlees)
snufje zwarte peper
geraspte kaas
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de zoete aardappels en snijd ze in blokken. Kook de zoete aardappels circa 20 minuten totdat ze zacht zijn. Vervolgens giet je het water af en stamp je de
zoete aardappels tot een puree met een snufje zout en peper. Ondertussen snijd je de ui, paprika en
aubergine in stukjes. Giet een scheutje olie in een pan en bak het gehakt rul. Voeg daarna de ui, paprika, aubergine, Italiaanse kruiden en een snufje peper toe. Bak dit circa 5-8 minuten mee. Daarna
voeg je de tomatenpuree toe en bak je die 1 minuut mee. Als laatste voeg je het water en 1/4 bouillonblokje toe. Laat dit nog een paar minuten zachtjes pruttelen.Schep de saus vervolgens in een ingevette ovenschaal. Verdeel de zoete aardappelpuree over de saus. Strooi als laatste wat geraspte
kaas over de ovenschotel. Bak de ovenschotel circa 20 minuten in de oven.

Even een voorstelrondje
Hallo allemaal,

En onlangs (6 maart 2019) zijn wij begonnen met 10
proeflessen BOOTCAMP.

Het is alweer een poosje geleden dat ik me heb voorgesteld.Maar de meesten kennen me wel.
Dit vind plaats op de woensdagavond van 19.15 tot
20.15 in het dorp. Ja…….buiten dus. Behalve met
Mijn naam is Frits Slagter, kom uit Schoonoord, 49 heeeeeeel slecht weer dan mogen we naar binnen.
jaar jong en ben al werkzaam binnen de vereniging
sinds 2001. In het begin was ik de aerobics- steps Lijkt het je leuk om een keer mee te doen met een
instructeur.
van de lessen????
Door veranderingen van oefeningen en groepen zijn Kom gerust kijken…… maar meedoen is beter.
dit de uren sportfit op de dinsdagmiddag van 14.3015.30 uur en de bodyfit op de dinsdagavond van
19.30- 20.30 uur geworden.
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GV VIOS
Start Met

Spelenderwijs leren bewegen
Plezier in sporten op jonge leeftijd
Doelgroep: ouders/verzorgers met kinderen van 1 tot 4 jaar
(kinderen moeten wel al kunnen lopen!!!)

Wanneer: iedere maandagmorgen
van 9.00 tot 10.00
Vanaf 4 maart

Opgeven niet verplicht wel fijn,
bij gvvios@hotmail.com
Kom vrijblijvend 2x meedoen!!!
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5 vragen aan…..

GV VIOS Schoonoord
ONS AANBOD!!

Maandag
09.00-10.00 uur Ouder en kind gym

Dinsdag
14.30-15.30
15.45-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Sport-fit
Gym vanaf groep 1 t/m 2 (3)
Gym vanaf groep 3 t/m 4 (5)
Springgroep (geselecteerd door leiding)
Gym vanaf groep 5 en hoger
Body-fit

Donderdag
16:00-16:45 Kidsdance
16.45-17.45 uur Streetdance team

En weet je wat zo leuk is bij alle bovenstaande lessen
mag je 2 x GRATIS en helemaal vrijblijvend meedoen!!
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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)

www.slagerij-knol.nl
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VIOS Nieuws
Officieel orgaan van de gymnastiek– en sportvereniging VIOS te Schoonoord
Algemene informatie
Bestuur
Voorzitter

vacant

Secretaris

Karla Knol, Ellertstraat 5, 7848 AT Schoonoord

Penningmeester

Wendy Spreen, Slenerweg 17, 7848 AD Schoonoord
bankrek. NL40Rabo0359262406 t.n.v. gymnastiekvereniging VIOS Schoonoord

Leden

Tina Weggen, Ellertstraat 7, 7848 AT Schoonoord
Agnes Hummel, Oude Molenstraat 15, 7848 BM Schoonoord
Lisanne Kootstra, Ringstraat 39, 7848 BV Schoonoord
Margreet Smit, Tramstraat 20, 7848 BK Schoonoord

Contact
Emailadres

gvvios@hotmail.com

Website

www.gvvios.nl

Leiding

Gymnastiek– en
sportvereniging
VIOS Schoonoord
Vooruit Is Ons Streven
Opgericht 1 juni 1952

Gymnastiek

Hilda Zeeman met assistenten: Mirthe v.d. Werf

Sport-fit & body-fit Frits Slagter
Streetdance
Kidsdance &
ouder/kind gym

Romy Haandrikman
Mascha Weggen

Lesrooster
maandag
dinsdag

donderdag

Locatie

09.00-10.00 uur

ouder en kind gym

14.30-15.30 uur

sport-fit

15.45-16.30 uur

gym vanaf groep 1 t/m 2

16.30-17.30 uur

gym vanaf groep 3 t/m 4

17.30-18.30 uur

springgroep

18.30-19.30 uur

gym vanaf groep 5 en hoger

19.30-20.30 uur

body-fit

16.00-16.45 uur

kidsdance

16.45-17.45 uur

streetdance

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

Contributie inclusief verzekering
Gym vanaf 3 jaar t/m 5 jaar

€ 10,65 per maand

Gym 6 jaar en ouder

€ 12,68 per maand

Gym groep 2 en springgroep

€ 22,82 per maand

Gym of springgroep (16 jaar en ouder)

€ 15,72 per maand

Sport-fit of body-fit

€ 15,72 per maand

Sport-fit en body-fit (2x/week)
Streetdance team

€ 25,86 per maand
€ 12,68 per maand

Ouder en kind gym

€ 15,72 per maand

Kidsdance

€ 10,65 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.

