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Beste leden, 

Op vrijdag  22 december hebben we als bestuur afscheid genomen van onze trainer Hendrik de Boer. 
Tijdens het springuur in Oenkerk is de les onderbroken en is Hendrik bedankt voor zijn geweldige 
inzet voor onze verenging.  Ook wensten we hem veel succes met zijn nieuwe baan.  
 
Hendrik heeft gelukkig tijdig aangegeven dat hij Dwarres ging verlaten en die tijd hadden we zeker 
nodig om een opvolger te vinden. Dat was zeker niet gemakkelijk. Op vele manieren hebben we 
geprobeerd iemand te vinden en pas vorige week was er een serieuze belangstellende. Op de dag 
van Hendriks afscheid kregen we als bestuur definitief te horen dat we een opvolger hebben in de 
persoon van Annie Gerrits, die overigens graag juf Annie genoemd wil worden. Juf Annie neemt 
echter niet alle lessen over, maar daar is gelukkig ook een oplossing voor. 
 
Sjieuwke van Houten neemt de lessen van Selectieturnen I en II over op maandag. Ook geeft 
Sjieuwke voortaan gymnastiek op woensdagmiddag aan groep 1,2 en3. 
 
Verder heeft Juf Annie gevraagd of haar lessen op woensdag in Giekerk een kwartier eerder konden 
beginnen in verband met andere verplichtingen. Het bestuur heeft geen bezwaar. Dit houdt in dat juf 
Annie de volgende lessen gaat verzorgen: 
 

Giekerk: 

Woensdag:  15.30 tot 16.15 uur Gymnastiek groep 1 en 2  

             16.15 tot 17.15 uur Gymnastiek groep 3, 4 en 5  

             17.15 tot 18.15 uur Gymnastiek groep 6, 7 en 8  

Oenkerk: 

Vrijdag:              16.00 tot 17.30 uur Selectieturnen 1  

                17.30 tot 18.30 uur Springgroep   

  18.30 tot 20.00 uur Selectieturnen 2 

Elders op onze site vindt u het volledige overzicht van alle lestijden. 

We wensen juf Annie veel plezier met haar nieuwe baan en we hopen dat ze snel haar plek heeft 
gevonden in onze vereniging.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via svdwarres@gmail.com  contact met het bestuur van 
Dwarres opnemen. 
 
Berend Wijbenga 
Voorzitter 
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