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Gymnastiek:	  

Er	  was	  dit	  jaar	  een	  grote	  belangstelling	  van	  de	  jongere	  kinderen	  voor	  gymnastiek.	  Zo	  groot	  dat	  we	  op	  
een	  gegeven	  moment	  een	  ledenstop	  moesten	  afroepen	  voor	  de	  donderdag	  groepen.	  Momenteel	  is	  
er	  weer	  plaats	  voor	  nieuwe	  leden.	  

Ook	  voor	  de	  Galm	  groep	  (seniorengym)	  van	  Ineke	  was	  grote	  belangstelling.	  Voor	  de	  Galm	  groep	  zijn	  
matjes	  aangeschaft,	  zodat	  ze	  ook	  grondoefeningen	  kunnen	  doen.	  

Momenteel	  zijn	  er	  2	  gymgroepen	  op	  woensdag	  (voor	  de	  allerjongsten	  en	  een	  turngroep)	  en	  twee	  op	  
donderdag	  (6/7	  jaar	  en	  8/9	  jaar).	  De	  docenten	  zijn	  Anje	  van	  Gijssel	  en	  Anja	  Kruimink.	  Seniorengym	  
wordt	  gegeven	  op	  donderdagavond	  door	  Ineke	  Grootjans.	  

	  

Dans:	  

Dit	  seizoen	  is	  begonnen	  met	  een	  kidsdance	  groep	  voor	  kinderen	  vanaf	  4	  jaar.	  Het	  bleek	  een	  groot	  
succes.	  Meer	  dan	  20	  zeer	  schattige	  meisjes	  in	  prachtige	  outfits	  (meest	  roze)	  hebben	  van	  juf	  Anje	  de	  
kneepjes	  van	  het	  vak	  geleerd.	  Ook	  dit	  jaar	  zullen	  we	  doorgaan	  met	  deze	  groep.	  Wanneer	  de	  kinderen	  
6	  jaar	  worden	  kunnen	  ze	  doorstromen	  naar	  de	  andere	  kidsdance	  groepen.	  

Momenteel	  is	  er	  naast	  de	  kleuter	  kidsdance	  een	  kidsdance	  groep	  voor	  6	  en	  7	  jarigen.	  Verder	  zijn	  er	  2	  
streetdance	  groepen	  voor	  de	  oudere	  kinderen.	  En	  natuurlijk	  is	  er	  ook	  nog	  de	  aerobicgroep	  voor	  
volwassenen.	  Ook	  deze	  laatste	  groep	  mocht	  dit	  jaar	  weer	  nieuwe	  leden	  begroeten.	  

Helaas	  is	  er	  bij	  de	  indeling	  van	  het	  nieuwe	  seizoen	  een	  overlap	  ontstaan	  voor	  volleybal	  en	  
streetdance,	  waardoor	  kinderen	  moeten	  kiezen	  welke	  sport	  ze	  blijven	  doen.	  Hiervoor	  wordt	  een	  
oplossing	  gezocht.	  

	  

	  Activiteiten:	  

In	  plaats	  van	  een	  uitvoering	  heeft	  Anje	  van	  Gijssel	  dit	  jaar	  een	  KIKA	  dansfestival	  georganiseerd.	  Alle	  
Doles	  dansgroepen	  hebben	  samen	  met	  dansgroepen	  van	  Siddeburen	  en	  Slochteren	  een	  prachtige	  
voorstelling	  gemaakt.	  	  De	  gehele	  opbrengst	  van	  meer	  dan	  1700	  euro	  ging	  naar	  KIKA.	  Een	  groot	  aantal	  
vrijwilligers	  en	  plaatselijke	  ondernemers	  hebben	  belangeloos	  meegewerkt	  aan	  het	  festival.	  Vanuit	  
Doles	  is	  ook	  een	  donatie	  gedaan.	  	  

	  


