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Beste lezer,
Na relatief rustige jaren, zijn de agenda's weer gevuld met allerlei activiteiten.
Ook op de sportverenigingen wordt er van alles georganiseerd.
Van wedstrijden tot een familiedag. Fijn dat het allemaal weer kan.
Al vraagt het ook de nodige inspanningen van de leiding en het bestuur.

Voor uw AGENDA

:

zaterdag 10 september KDO Doedag

KDO hoopt traditiegetrouw weer een familiedag te organiseren voor alle KDO-ers.
Met in de ochtend demo’s van gymnastiek, turnen en dans en om 11.30 uur met zoveel
mogelijk mensen 20 minuten nonstop bewegen op muziek.
Iedereen is welkom op de vloer, vaders, moeders, opa’s en oma’s, kinderen en
belangstellenden.
’s Middags een groot springfestijn met leuke springkussens.
Koffie/thee en limonade staat klaar. Met al jaren een traktatie de pannenkoeken!
Om alles tot in de puntjes te organiseren hebben wij vrijwilligers nodig.
Meldt u aan bij de organisator Gerda Zijderveld haar mailadres is c-zijderveld@ziggo.nl
of communicatie@kdo-alblasserdam.nl
In september volgt het uitgebreide programma.
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Zomerpaspoort
Jeugdland en het ABC team geven deze zomer voor 10 euro weer een zomerpaspoort uit
en KDO is een van de verenigingen die zich ingeschreven heeft om activiteiten aan te
bieden in de vakantie.
In Sporthal Molenzicht kunnen kinderen van 4 t/m 12 en jongeren van 13 tm/18 terecht
op vrijdag 29 juli en 19 augustus.
Zeg het voort aan vriendjes en vriendinnetjes, neven en nichten en buurkinderen!!!

Sponsoring
Als vereniging kunnen wij sponsorgeld zeer goed gebruiken om de kosten voor onze
leden laag te houden.
Wij zijn dan ook ontzettend blij dat er een nieuwe ClubSponsor Super is opgestaan:
Tandheelkundigcentrum:

Steun de sponsors van KDO!
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Wedstrijden/meetmoment
Op 25 juni hebben meisjes van middenbouw NTS niv 3, Novi Stout en niv 4, Femke de Boer,
Nynke Janse en Marieke de Jong, het Rayonkampioenschap in Hendrik Ido Ambacht geturnd.
De meisjes konden als team en individueel voor elk toestel een medaille verdienen.
Het totale verslag is terug te vinden op de website of facebook.
Op 25 juni hebben Anne Los, Charlize Stam, Marleen Ulrich en Anne Groenendijk hun
individuele rayonwedstrijd in Hendrik Ido Ambacht geturnd.
Charlize had een hele mooie vloeroefening en sprong, Anne Los behaalde het goud
op het toestel balk! Anne Groenendijk wist een 4e plaats op het toestel balk te bemachtigen
en Marleen wist een flitsende oefening te laten zien op brug en behaalde hiermee een zilveren

In mei is er een meetmoment geweest voor de meiden van de basisselectie.
Ze hebben allemaal mooie elementen laten zien en na afloop kregen ze een diploma!
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14 mei was de 2e teamwedstrijd middenbouw NTS meisjes niveau 4 in de Topsporthal in
Rotterdam.
Nynke turnde in de eerste wedstrijd in een mixtteam meisjes KDO Alblasserdam-OKK
Ridderkerk. Zij is met haar team 1e geworden .
Het tweede mixtteam met Femke en Marieke is 3e geworden.

Allemaal super goed gedaan en gefeliciteerd namens het Bestuur!
Agenda
10 september familiedag
Gevonden voorwerpen
In de kist van de KDO hal vindt u achtergebleven kleding van u kind en in de turnhal
zijn diverse sieraden bij de leiding na te vragen. In de vakantie wordt de kleding gedoneerd.
Vakantierooster
Zomervakantie
Herfstvakantie

11 juli t/m 21 augustus
24 oktober t/m 30 oktober

