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In dit nummer: 

Wist u dat?  

• er in september een 

nationale sportweek 

wordt georganiseerd. 

• we nieuwe attributen 

hebben aangeschaft 

 

 

Hallo allemaal, 
 
Zaterdag 26 juni 2021 jl. zijn er weer een aantal versoepelingen in gegaan. Je 
kunt haast wel stellen dat we bijna terug zijn naar normaal.  En dat is een hele 
opluchting. Wat een bijzonder 1,5 jaar hebben we achter de rug. Terugkijkend 
op deze periode vind ik dat we het met elkaar goed hebben gedaan. Door crea-
tieve oplossingen is het ons gelukt om te kunnen blijven sporten. De gym- en 
danslessen werden buiten gegeven op de parkeerplaats en de dames van de 
Bodyfit konden de lessen online volgen. Ik ben blij dat we dit hebben kunnen 
doen tijdens de strenge lockdown. Op deze manier bleven we in beweging en 
hielden we contact. De dames van de Sportfit hebben we helaas geen alterna-
tieve les kunnen aanbieden. Om hen hierin tegemoet te komen mochten zij, op 
kosten van VIOS, meedoen aan de Reuze-lekker wandeltocht georganiseerd 
door de wandelvereniging van Schoonoord. Na horen zeggen (en uit eigen erva-
ring) kan ik zeggen dat de wandeltocht een groot succes was. Ik wil namens het 
bestuur alle leden bedanken voor hun steun tijdens deze corona crisis. Ook wil 
ik de trainers Hilda, Frits en Romy bedanken voor hun inzet tijdens deze rare 
periode. Ik hoop dat we hierbij de Corona periode voorgoed achter ons kunnen 
laten. 
 
Ook willen wij jullie bedanken voor alle stemmen die wij hebben mogen ontvan-
gen voor het dorpsbudget. Dankzij jullie stem hebben wij aanspraak mogen 
doen op het dorpsbudget. De streetdancegroep wilde al een tijdje een dansspie-
gel. Echter hebben wij daar niet genoeg budget voor. Dankzij het dorpsbudget 
en jullie stem hebben we dan eindelijk een spiegel kunnen aanschaffen. We ho-
pen dat de spiegel volgende maand wordt geleverd. De dansgroepen moeten 
dus nog even wachten tot na de zomervakantie voordat ze gebruik kunnen ma-
ken van deze spiegel.  
 
De zomervakantie staat alweer voor de deur. Heerlijk, daar zijn we wel aan toe! 
Maar voordat ik ga afsluiten wil ik nog mededelen dat september een sportieve 
maand gaat worden. Op initiatief van de gemeente Coevorden worden er diver-
se sportactiviteiten georganiseerd in de gehele gemeente. Meer informatie hier-
over lezen jullie in deze nieuwsbrief. Noteer het alvast in de agenda.  
Ook wil ik nog stil staan bij de Bootcamp groep. Het begon met een klein groep-
je, maar met trots kan ik zeggen dat de groep steeds groter wordt. Daar zijn we 
heel blij mee. Verderop lezen jullie meer over de Bootcamp en de nieuwe Battle 
Rope die we hiervoor hebben aangeschaft.   
  
Dan ga ik nu echt afsluiten. Via deze weg willen wij iedereen een hele fijne zo-
mervakantie toe wensen. Geniet ervan! We zien elkaar weer na de vakantie. 
 
Groetjes Krista Bouwknegt 
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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! 

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 12:00—18:00 uur 

 

Iedere zaterdag tot 20:00 uur geopend 
Ook zondag open! 
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Agenda GV VIOS 2016 

                                                

                                           bbq pastasalade 
Ga je barbecueën en ben je nog op zoek naar een lekker bijgerecht? Deze bbq pastasalade is dan écht een aan-

rader! Makkelijk te maken, snel klaar en je kunt hem prima een paar uur van te voren bereiden. 

 

BENODIGDHEDEN 

• 150 gr pasta                                                                            

• 150 gr mais uit blik                         

• 4 el barbecuesaus 

• 150 gr gerookte kipfilet 

• 1 paprika 

• 50 gr sla 

• bosuien 

• zwarte peper 

BEREIDINGSWIJZE: 

Kook de pasta volgens de instructies op het pak. Giet de pasta af en laat afkoelen of spoel de pasta met koud 

water af. Snijd de gerookte kip, paprika, sla en bosui(en) in stukjes. Meng in een grote kom alle ingrediënten 

door elkaar. Bewaar de pastasalade in de koelkast totdat je hem gaat serveren. Eet smakelijk!! 

                                           

Paaseieren zoeken 30 maart 2021 

 

Op 30 maart jl. heeft een groot aantal leden, samen met vriendjes en vriendinnetjes, paaseieren 
gezocht op het terrein rond de sporthal. Deze eieren zijn voorafgaand aan deze activiteit beschil-
derd door de kleuters van de van Royenschool en de Slagkrooie. Het was een super leuke middag! 
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Drogisterij-Kadoshop 

Tramstraat 15   Schoonoord 

0591 381908 
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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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Een kleine update van mijn kant……… 
 

Zoals de meesten nu al weten zijn we weer heerlijk aan het sporten. 

De binnen lessen zijn weer een paar week bezig. Eindelijk…… 

De sportfit op de dinsdagmiddag blijft mooi constant qua leden maar de bodyfit op de dinsdagavond ….daar kun-

nen meer bij. 

Het sporten buiten is al langer bezig. Eerst met de geldende regels maar die worden per week meer vrij gelaten. 

Omdat het leden aantal bij de bootcamp op de donderdagavond steeds meer aantrekt (wat alleen maar goed is) 

en er soms andere oefeningen worden gedaan, hebben we sinds kort een nieuw hulpmiddel om nog intensiever 

te trainen kunnen trainen. 

Een battle rope…… 

Dit lijkt op een lang en dik touw maar is behoorlijk zwaar en je kunt er heerlijke oefeningen mee doen. En dan 

niet alleen maar een beetje zwaaien ermee maar je traint je hele lichaam door bepaalde posities aan te nemen.  

En bijkomend voordeel dat je extra weerstand krijgt tijdens de training.  

Dus weet je nog iemand die het ook eens wil proberen om mee te doen tijdens het uurtje bootcamp. Neem die 

persoon mee voor een gratis proefles. 

We trainen op de donderdagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur. En we verzamelen bij de sporthal….. 

 

Groetjes Frits. 
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Loop eens binnen of bel voor een afspraak 
Tramstraat hoek Oude Molenstraat 

Tel.: 0591—381 691 

                                   Hier kan uw advertentie staan !! 

 

 

Kleine advertentie kost €17,50 per jaar 

Grote advertentie kost €30,00 per jaar 

En verder….. 

Reclamebord in de sporthal 

€ 80,00 per jaar + eventuele maakkosten het 1e jaar 

Interesse? Neem contact met ons op via het volgende mailadres: 

hummeltjes1906@kpnmail.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:hummeltjes1906@kpnmail.nl
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‘           Sport doet iets met je’, het thema van de Nationale Sportweek 

 

Onlangs maakte de nationale sportkoepel NOC*NSF bekend dat de (gemeente) Coevorden één van de vijf 

gaststeden is voor de Nationale Sportweek die van 17 t/m 26 september dit jaar zal plaatsvinden. Dat is niet 

alleen goed nieuws voor de stad zelf, maar ook voor de omliggende dorpen, waaronder Schoonoord. 

 

Het doel van deze sportweek is namelijk om zoveel mogelijk mensen (weer) in beweging te krijgen, en dat in 

een maand waar hopelijk op het gebied van sporten weer alles mogelijk is (september). We hebben een perio-

de van relatieve ‘stilstand’ achter de rug: sinds de Coronacrisis wordt er in Nederland steeds minder gesport. 

En dat is niet goed, want bewegen maakt je fysiek en mentaal sterker, het doet iets met je. 

 

GV VIOS staat volledig achter het thema van de Nationale Sportweek en willen deze week dan ook aangrijpen 

om het sporten binnen onze vereniging een nieuwe impuls te geven. We zetten daarbij hoog in: naast de re-

guliere activiteiten zijn we van plan om in de Nationale Sportweek én de weken daarna een aantal clinics aan 

te bieden. Te denken valt onder andere aan boxingbootcamp, kidsbootcamp en yoga. Voor deze activiteiten 

hebben we een fonds aangeschreven, zodat we deze clinics in eerste instantie gratis kunnen aanbieden. Zie 

het als een eerste kennismaking om (weer) te ervaren hoe leuk, maar bovenal divers sporten kan zijn. We 

hopen jou natuurlijk zo enthousiast te kunnen maken dat één of meerdere activiteiten/trainingen een vast 

onderdeel van ons reguliere programma kan worden. 

 

Wij als vereniging kijken er in ieder geval halsreikend naar uit: op naar een sportief najaar! 

 

Het bestuur van GV VIOS 

 

PS: Ben je net zo enthousiast geworden als wij? Neem dan eens een kijkje op de volgende site voor meer in-

formatie: NOC*NSF: Coevorden gaststad Nationale Sportweek | Gemeente Coevorden  
 

https://www.coevorden.nl/nieuws/nocnsf-coevorden-gaststad-nationale-sportweek
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5 vragen aan….. 
            

 

                                                             

‘            

 

 

 

 

 

Gymnastiekvereniging VIOS be- staat al meer dan 65 jaar. Met een 
gevarieerd en laagdrempelig aanbod maakt VIOS sporten voor iedereen mogelijk. De vereniging geeft niet al-

leen gym, maar ook streetdance en bodyfit. 

De vereniging heeft een kleine 60 leden. 

 

Voor ondersteuning voor onze te organiseren activiteiten zijn we dringend op zoek naar  

enthousiaste Vrijwilligers 

* heeft u misschien tijd over….. 

* heeft u affiniteit met het organiseren van activiteiten voor kinderen….. 

* vindt u dat sporten voor kinderen belangrijk is….. 

* vindt u ook dat de gymvereniging op het dorp moet blijven bestaan….. 

Dan zoeken wij u!!! 

Voor taken, tijdsbesteding en andere informatie kunt u zich melden bij het bestuur van GV VIOS via      
GVVIOS@hotmail.com of lever onderstaand formulier in bij één van de trainer(ster)s, dan nemen wij          

contact met u op 

—————————————————————————————————————————————————— 

Naam:  

Adres: 

Telefoonnummer/Emailadres: 

zou graag willen reageren op deze vacature. 

 

Is in bezit van een EHBO-diploma: ja / nee 
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GV VIOS Schoonoord 

 

ONS AANBOD!! 

 

Dinsdag 

   14.30-15.30 uur Sport-fit 
 
   15.45-16.30 uur Gym vanaf groep 1 t/m 2 (3) 
 
   16.30-17.30 uur Gym vanaf groep 3 t/m 4 (5) 
 
   17.30-18.30 uur Springgroep (geselecteerd door leiding) 
 
   18.30-19.30 uur Gym vanaf groep 5 en hoger 
 
   19.30-20.30 uur Body-fit 
 
 

     Donderdag 

                                

                               16:45-17:30 uur Streetdance groep 1 

                               17:30 -18:30 uur Streetdance groep 2 

                               19:15-20:15 Bootcamp 

 

                                

    
 

En weet je wat zo leuk is? Bij alle bovenstaande lessen mag je 2 x GRATIS meedoen!! 
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5 vragen aan….. Café/Rest./Zaal De Haven 

 

 

 

 

  * groot terras            * menu’s 

                   * karaoke   * grootbeeld 

  * diverse bieren  * biljart    

  * 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 
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Alle leden van GV Vios 

Bestuur en leiding  
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YES, WE MOGEN WEER!!!! 

Door de coronamaatregelen was het de afgelopen maanden helaas niet mogelijk om binnen te sporten.       

Gelukkig is onze leiding creatief genoeg geweest om de lessen, op een andere manier, toch aan te kunnen   

bieden. Zo werden de gym/- en danslessen gegeven op de parkeerplaats bij de sporthal, de bodyfitlessen wer-

den online gegeven en sommige leden hebben thuis gesport en hiervan filmpjes gemaakt. Gelukkig mochten 

wij vanaf woensdag 19 mei de sporthal weer betreden. Alle lessen konden vanaf dat moment weer ‘gewoon’ 

binnen plaatsvinden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Algemene informatie 

Bestuur 

Voorzitter  Krista Bouwknegt, tel 06-40806884 

Secretaris  Angela Galema,     tel 06-25085902    

Penningmeester Wendy Spreen,      tel 06-37467730 

 

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

 

Leden  Tina Weggen,         tel 06-13188549 

  Agnes Hummel,      tel 06-40949065 

  Amela Turkanovic,  tel 06-25421425 

  Margreet Smit,       tel 06-29402354 

Contact 

Emailadres gvvios@hotmail.com  

Website  www.gvvios.nl  

   

Leiding 

Gymnastiek Hilda Zeeman met assistenten: Mirthe v.d. Werf, Lara Hummel en Leonie Hummel 

Sport-fit & body-fit Frits Slagter 

Streetdance Romy Haandrikman  

 

Lesrooster 

dinsdag  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 

 

donderdag 16:45 -17:30 uur               streetdance groep 1 

                              17.30-18.30  uur                  streetdance groep 2 

                              19.15-20.15  uur                  bootcamp 

   

 

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

Contributie inclusief verzekering 

Gym vanaf 3 jaar t/m 5 jaar   € 12,90 per maand  

Gym 6 jaar en ouder   € 12,90 per maand 

Gym groep 2 en springgroep   € 23,21 per maand 

Gym of springgroep (16 jaar en ouder)  € 15,99 per maand 

Gym + springgroep                                             € 23,21 per maand 

Gym +springgroep+streetdance                           € 34,95 per maand 

Gym 2 + streetdance                                          € 32,21 per maand 

Sport-fitt, body-fit                               € 15,99 per maand 

Bootcamp                                                          € 15,99 per maand of strippenkaart €50,00 

Streetdance team                                             € 12,90  per maand 

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 

 

http://www.gvvios.nl

