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Nieuwsbrief 

Gymvereniging Eendracht 

 

 

Woord van het bestuur 

Beste leden, 

Allereerst een trieste mededeling. Op 19 november is  

Iet Sillius, trainster van onze seniorengroep, plotseling 

overleden. Iet heeft meer dan 40 jaar lesgegeven bij onze 

gymvereniging en een aantal leden deed ook al zolang mee 

met haar lessen. We wensen hun allen veel sterkte toe.  

Namens de gymvereniging hebben we een advertentie in de 

Week in Week uit geplaatst. 

Verderop in deze nieuwsbrief volgen onder andere 

berichten over het freerunnen, pietengym en een 

belangrijke mededeling omtrent de gymlessen. 

Aanstaande vrijdag is alweer de allerlaatste les van dit jaar. 

Op 24 december is er geen gym, i.v.m. kerstavond.  

We wensen u alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!  

 

Het bestuur  

Mededeling gymlessen 

Helaas hebben we nog geen reactie gekregen op onze vacature. Marloes zou tot het einde van het jaar de 

gymlessen geven en het einde van het jaar hebben we inmiddels bijna bereikt. We hebben voor de komende 

periode het volgende bedacht: Om het minder belastend te maken gaat Marloes de helft van de gymlessen 

geven, het eerste en laatste uur komen daardoor te vervallen.  Groep 3-4 mag aansluiten bij groep 1-2, deze 

groepen gymmen dan gezamenlijk van 13.45 - 14.45 uur. 

Ouder en kind-gym blijft zoals het nu is, van 14.45 - 15.15 uur. Voor groep 5 t/m 8 hebben we helaas nog 

geen oplossing gevonden, we komen daar in de eerste week van januari op terug. Mocht iemand een idee 

hebben hoe we dit kunnen oplossen, laat het ons vooral weten!  
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Pietengym 

Op vrijdag 3 december was er een heuse pietengymmiddag. Alle leden, en een groot aantal niet leden, 

klommen, sprongen en slingerden door de gymzaal. 

Onder toeziend oog van twee echte Pieten konden alle kinderen een pietenparcours afleggen, waarna ze een 

Pietendiploma ontvingen met een cadeautje en uiteraard wat snoepgoed en een chocolade letter. Het was 

een groot feest! 
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Freerunnen 

Omdat de freerun lessen in verband met de maatregelen niet na 17 uur gegeven mogen worden hebben 

we gezocht naar een oplossing. Momenteel kunnen de freerunners meedoen met de gymlessen of op 

zaterdagochtend een training volgen bij Martine Oosting van Natuurlijk Fit Exloo. Martine is ex-topsporter 

en geeft buiten op hun boerderij en in haar eigen sportruimte conditie-, kracht- en spinninglessen en 

daarnaast geeft ze ook Personal Training. Martine heeft super leuke lessen aangeboden!! 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

nijntje Beweegdiploma 

Vanaf vrijdag 14 Januari 2022 wordt iedere vrijdagmiddag tijdens de ouder-

peuter gymles en de gymles voor groep 1 en 2 lessen voor het nijntje 

Beweegdiploma aangeboden. Dit is een serie beweeglessen, zorgvuldig 

samengesteld door de KNGU, waarvan de feestelijke afsluiting zal zijn op 24 

Juni 2022.  

De lessen zijn op twee verschillende niveaus, waarin de peuters en de kleuters 

van groep 1 en 2 wekelijks speelplezier hebben en tegelijkertijd alle essentiële 

basisvormen van bewegen leren. De lessen worden gegeven door Marloes, zij 

is bevoegd om deze lessen te geven. Het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde 

ontwikkeling! Na het doorlopen van de lessen ontvangen de kinderen het nijntje Beweegdiploma. Daarop 

staat wat er allemaal is geoefend. De leden van Gymverenging Eendracht doen automatisch mee voor dit 

diploma. 

Voor meer informatie zie onze website, www.gveendracht.nl 
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Sponsor aan het woord 

In onze rubriek ‘Sponsor aan het woord’ zullen elke nieuwsbrief twee van onze sponsoren zich voorstellen. 

Deze keer zijn ‘Panjer Installatietechniek’ en ‘Bakkie’ aan de beurt. 

 

Autobedrijf Huis  

Auto Huis is een kleinschalig autobedrijf, maar zeer modern opgezet. We staan garant voor kwaliteit, 

service en betrouwbaarheid tegen zeer scherpe prijzen. Bij ons is de klant nog echt koning. Op onze 

website en op Marktplaats kunt u altijd onze meest recente voorraad occasions bekijken. Kom gerust eens 

langs om een kijkje te nemen, de koffie staat klaar. 

Wij zijn gevestigd aan de Hoofdstraat 44 in het mooie en altijd gezellige Exloo. Ons bedrijf bestaat nu 

enkele jaren en heeft tot op heden door kwaliteit en service, een grote klantenkring opgebouwd. 

Bij ons kunt u te allen tijde terecht voor: 

Styling 

Ruiten tinten 

Cleaning 

In- en verkoop van jong gebruikte auto’s (occasions) 

   

Hoofdstraat 44, Exloo 
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Sponsor aan het woord, vervolg 

Landwinkel Exloo 

Landwinkel Exloo, gelegen op het scharrelkippenbedrijf van Thale en Marlous Hulshof. De bruine legkippen 

die de stallen van familie Hulshof bevolken zorgen iedere dag weer voor heerlijke, verse eitjes. 

De eieren worden verkocht aan de lokale horeca, supermarkten en rechtstreeks aan de consument. Op het 

erf ziet u aan de rechterkant de eierautomaat staan, altijd gevuld met dagverse eitjes. Kijkt u langs de 

eierautomaat het erf op, dan ziet u de pui van de Landwinkel al. 

Even bijkomen en genieten Voor de Landwinkel is een zitje – neem gerust plaats en geniet van de natuur 

het genot van een lekker sapje en hapje dat u in de Landwinkel kunt verkrijgen! 

Ambachtelijk bereide advocaat Als u eens een échte lekkernij wilt proeven, dan is de ambachtelijk bereide 

advocaat, uiteraard gemaakt van de eigen eitjes, een aanrader. Verder vindt u in het schap van Landwinkel 

Exloo lekkere en unieke producten voor bij de borrel, (h)eerlijk varkens- en rundvlees en de smaakvollere 

kaas van de boeren van de Landwinkel. Ook rijk gevulde delicatessenboxen en mooi opgemaakte 

streekmanden voor ieder budget zijn er verkrijgbaar. En wist u dat u zelfs voor het verzorgen van 

relatiegeschenken en kerstpakketten bij Landwinkel Exloo terecht kunt? 

Kom kijken! Kom proeven! U komt toch ook? 

 

Oude Dijk 2, Exloo 


