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Pietengymles 
 

Pietengym is altijd een feestje, zo ook de pietengym van juf Josien. Het doel voor de sinterklaas en zijn 
gympietjes was zoveel mogelijk pepernoten verdienen. Dit konden de gympieten doen door verschillende 
parcours af te leggen. Zo gingen we niet alleen klimmen en springen, maar kropen we ook door de 
schoorsteen terwijl we de spinnenwebben probeerden te ontwijken en balanceerden we over dunne 
daken en zelfs een wiebeldak. Natuurlijk kon het zakspringen niet ontbreken en hebben we onze 
flexibiliteit bij het slingeren goed moeten gebruiken. Dit alles deden we met ons cadeautje die we de hele 
les moesten verzorgen, want elk parcours moesten we zorgen dat hij heel zonder te vallen kon worden 
bezorgd in de schoorsteen. De pakjes zijn heel gebleven en ontzettend goed door de sinterklaas en zijn 
gympieten bezorgd, dus pepernootjes verdienden ze zeker!  
 
 

 
 
 
De oudere groep moest iets extra’s doen om pepernoten te verdienen. Wanneer zij een parcours afgerond 
hadden moesten ze eerst langs de quiztafel. Hier gooiden ze met de grote dobbelsteen en afhankelijk van 
wat ze gooiden werd een sinterklaas gerelateerde vraag gesteld. De kinderen moesten rekenen met 
pepernoten, marsepein en speculaasstukjes, hun kennis over het journaal en het sintfeest werd getest en 



natuurlijk mochten ze hun lievelingsliedje zingen. Het was een groot succes en de kinderen hebben de 
pepernoten heerlijk opgesmikkeld! 
 

Meer foto’s van de pietengym zijn te bekijken op: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Swift64Gymnastiek&set=a.1468903783284764 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Swift64Gymnastiek&set=a.1468905399951269 
 
 

Administratie 
 

Bij een aantal mensen komen mailtjes en nieuwsbrieven terecht in de spambox. Als je ons mailadres 
(info@swift64gymnastiek.nl, bestuur@swift64gymnastiek.nl) toevoegt aan je adresboek komen ze niet 
meer in de spambox terecht. 
 
Wijzigingen in e-mailadres, telefoonnummer of adresgegevens kunnen worden doorgegeven aan: 
administratie@swift64gymnastiek.nl  
 
 

Recensie 
 

Bent u tevreden? Vertel het anderen. Bent u ontevreden of heeft u een vraag, stel deze aan 
ons. Op onze facebookpagina zijn al een tijd geen recensies geplaatst. Wij stellen het op prijs 
als u deze voor ons invult. https://www.facebook.com/Swift64Gymnastiek  

 

Bestuur 
 

Als bestuur kijken we terug op een dynamisch jaar. Het corona-virus 
vroeg om snelle aanpassingen, 2 bestuursleden stopten met hun taak, 3 
nieuwe bestuursleden werden ingewerkt. Onze turn-juf koos voor een 
andere carrière en daarmee stopten ook onze turnlessen. We namen 
afscheid van dansjuf Maaike, we verwelkomden onze nieuwe leidsters; 
Viveka, Marcella en Josien. We zijn gestart met het aanbieden van 
ritmische gymnastiek en gymnastiek. Het was een jaar waarin weer veel 
werk is verzet door onze vrijwilligers in het bestuur. Hartelijk dank 
daarvoor! Zonder jullie kan onze vereniging niet bestaan. 
 
Op 1 maart stopt één van onze bestuursleden. We zoeken met spoed 
een nieuw bestuurslid! Wil jij je steentje bijdrage aan onze vereniging?  
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar: 
bestuur@swift64gymnastiek.nl 
 

Grote Clubactie 
 

 
Wat hebben al onze lotenverkopers zich geweldig ingezet voor onze 
vereniging. 
Wij zijn heel blij met dit geweldige bedrag! 
Iedereen ontzettend bedankt. 
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Verzelfstandiging vereniging 
 

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij benoemd dat wij per 30 juni 2021 een zelfstandige vereniging 
worden. De overkoepelde omni-vereniging wordt ontbonden. Deze week hebben wij hier een vergadering 
over met andere verenigingen die nog onder onze omni-vereniging vallen. 
 
1. De omni-vereniging Swift’64 wordt op 31 december 2020 praktisch ontbonden en per 30 juni 2021 
juridisch en financieel.  
2. De afdelingen binnen de omni-vereniging vormen zelfstandige sportverenigingen die uiterlijk op 1 juli 
2021 definitief een juridische vorm hebben in het kader van het verenigingsrecht en vanuit dat perspectief 
zijn aangesloten bij de eigen nationale sportbond.  
3. Deze zelfstandige sportverenigingen vormen een platform voor gezamenlijk belangenbehartiging van de 
sport, waaraan ook andere sportaanbieders in Swifterbant zich kunnen verbinden.  
4. Het platform wordt verbonden aan de vereniging Dorpsbelangen Swifterbant en aan het nieuw te 
vormen “Sportplatform Dronten”. 
 
Swift’64 Gymnastiek en Dans is als vereniging al aangesloten bij de KNGU. Daarnaast zullen wij als 
vereniging een eigen verenigingsreglement opstellen. 
 

Kerstwens 
 

 
 

 

  

Met sportieve groet, 

Het bestuur van Swift’64 Dans en Gymnastiek 

 

 

Email:         info@swift64gymnastiek.nl 
 
Website:    http://www.swift64gymnastiek.nl 
 
Facebook:  https://www.facebook.com/Swift64Gymnastiek 
 
Instagram: gym.dans.swift64                            

Sporthal: de Steiger 
                 De Heraldiek 2A 
                 Swifterbant 
 
Sporthal: de Noordhoren 
                 De Noordhoren 32 
                 Swifterbant 
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