
 

 

  

 

 

Nieuwsmail - juli 2021   

 
De zomervakantie is voor de meesten in zicht. Via deze nieuwsmail praten we u en jou bij over het reilen en 
zeilen binnen onze vereniging. 
 

Van het bestuur  

We kijken terug op een bijzonder seizoen! Vanaf half december 2020 werden i.v.m. het coronavirus alle 
sportlocaties gesloten en moesten we stoppen met het aanbieden van onze lessen. De versoepelingen lieten 
behoorlijk op zich wachten… pas eind mei/begin juni konden we weer starten.  
 
Springlessen 
Voor de lockdown gaf Maurice les aan de meidengym en turngroep, maar hij 
moest helaas stoppen i.v.m. een andere baan. Gelukkig hebben we een 
nieuwe trainer gevonden; onze voorzitter Stephan de Bruin geeft nu de 
meiden les en daar zijn we erg blij mee! Hij is voormalig turner en oud trainer.  

 
De lessen (3 groepen op de 
dinsdagmiddag) heten nu 
‘springles’; vooral gericht 
op sprong- en vloer-
oefeningen  (tumblingbaan 
en trampoline).  
 
 
Na de schoolvakantie gaan 
de lessen weer beginnen; 
dinsdag 31 augustus 
kunnen de meiden weer volop  
springen in de zaal. 
 
 
 

Body Workout 
Ook wijzigingen bij deze groep; trainster Lydia gaf aan te stoppen met lesgeven. Gelukkig hadden we heel 
snel een nieuwe trainster gevonden: Inge van Engeland. Verderop in deze nieuwsmail vertelt zij nog wat 
meer over zichzelf. 
  
Woensdag 26 mei startte deze groep weer buiten (groepslessen binnen mocht nog niet). Na een aantal 
weken buiten, zijn de lessen weer in de zaal. In de zomervakantie gaan de lessen bij voldoende animo door.  
 
Zumba 
Sinds half juni geeft Marjan weer enthousiast de Zumba lessen op de maandagavond. Na de zomerstop, start 
ze weer op maandagavond 30 augustus.  
 



 

 

 

 
Compensatie 
Omdat er een behoorlijke tijd geen 
lessen waren, hebben we (om de 
leden tegemoet te komen) over het 
1e kwartaal 50% van de contributie 
geïnd. Een groot deel van de vaste 
kosten ging nl. wel door.  

 
 
Koninklijke onderscheiding  
Annie Wassink 
Op maandag 26 april werd oud-bestuurslid Annie 
verrast met een koninklijke onderscheiding! 
Mede door meer dan 40 jaar inzet voor Gazelle, 
kreeg zij het lintje opgespeld door haar man Jan. 
De bedoeling was dat de burgemeester van de 
gemeente Voorst haar zou verrassen tijdens ons 
75-jarig jubileum in oktober 2020, maar door de 
coronapandemie kon dit helaas niet.  
Annie, nogmaals van harte gefeliciteerd! 

 
 
Algemene ledenvergadering  
De jaarlijkse ledenvergadering vindt waarschijnlijk eind 
september plaats. Meer informatie volgt in september.  
 
 
 

Hallo allemaal, 
 
Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen! Mijn naam is Inge 
van Engeland en ik ben sinds eind mei de nieuwe trainster 
van de Body Workout op woensdagochtend in Oene. 
 
Sinds maart 2018 woon ik samen met mijn man Gerrit, hond 
Mila en poezen Poppie en Sunny in een klein gezellig 
boerderijtje in Welsum vlakbij het fietspad naar Oene. Ik vind 
het leuk om in onze tuin bezig te zijn en geniet ook van het 
verzorgen van onze kippen en dwerggeiten. 
 
In 1998 heb ik de opleiding gedaan voor groepsles docent en 
daarna nog allerlei opleidingen om verschillende soorten 
lessen te kunnen geven (yoga, steps, spierconditietraining). 
Op dit moment geef ik lessen in Welsum en Terwolde. Leuk 
dat ik dat nu ook in Oene mag doen. 
 
Gezond oud worden en regelmatig bewegen is belangrijk.  
Ik hoop daar met mijn lessen voor jullie een steentje aan bij 
te kunnen dragen. 
 

Hopelijk zien we elkaar!  Inge 
 
 



 

 

Tot slot 
Wij wensen iedereen een fijne zomer! 
 
De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt: 
 
Stephan de Bruin (voorzitter), Herma Dalhuisen (secretariaat), Marjan Dijkhof (penningmeester), Monique 
Berghorst (PR) en Henrieke Stokkink (coördinator groepen).  
 
Verder houdt Reina Wijnbergen de website voor ons bij, waarvoor dank! 

 Herma, Monique, Stephan, Henrieke en Marjan. 


