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Beste leden, ouder(s)/verzorger(s), 

Vanaf dinsdag 24 augustus starten de lessen weer. Ook kunnen er vanaf 24 augustus proeflessen 
gevolgd worden. Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar: info@swift64gymnastiek.nl 

 

  

Lestijden 
 

De lestijden blijven ongewijzigd. Hieronder vindt u het overzicht van alle lessen. 
 

Dinsdag Lestijd o.l.v. Locatie 

Dans 1 15.30-16.15 Marcella Burgerhout Steiger Bataviazaal 

Dans 2 16.15-17.15 Marcella Burgerhout Steiger Bataviazaal 

Dans 3 17.15-18.15 Marcella Burgerhout Steiger Bataviazaal 
Lenigheidstraining 19.30-20.30 Marry van de Sar Gymzaal Noordhoren 

 

Woensdag Lestijd o.l.v. Locatie 

Peuter- & oudergym 08.45-09.30 Paula Snellink Gymzaal Noordhoren 

50+ 10.00-11.00 Paula Snellink Steiger 

Aerobics 20.00-21.00 Els Koot Gymzaal Noordhoren 
 

Donderdag Lestijd o.l.v. Locatie 

Ritmische gymnastiek 18.30-19.30 Viveka Schuiling 
 

Steiger Bataviazaal 

 
Helaas hebben we geen opvolger kunnen vinden voor onze gymjuf Josien. De gymlessen zijn komen te 
vervallen. We blijven, als bestuur, hard op zoek naar nieuwe trainers voor gym, turnen en freerunnen. 
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Coronamaatregelen 
 

 
We blijven de volgende maatregelen hanteren: 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

• Ouders mogen mee naar binnen bij het brengen en halen van hun kinderen 
 
Daarnaast blijven de bekende hygiënemaatregelen van kracht, te weten:  

• Was vaak je handen 

• Hoest en nies in je elleboog 

• Bij klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid 
of verhoging vanaf 38°C) blijf je thuis  
 

Noodkreet 
 

Help! Het huidige bestuur is onderbemand.  
 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden of andere 
vrijwilligers die ons met losse klussen kunnen ondersteunen. 
 
Wil jij je steentje bijdragen? Of wil je meer informatie over de taken? 
Stuur een mail naar: bestuur@swift64gymnastiek.nl 

 

Nieuwe leden aantrekken 
 

Door de corona-maatregelen hebben we te maken 
met een ledenvermindering. Dit is vooral te zien bij 
de junioren.  

Help ons mee en promoot onze mooie vereniging. 
Geïnteresseerden mogen altijd 3 proeflessen 
volgen, na aanmelding via: 
info@swift64gymnastiek.nl 

 

Vooral de les peutergym, maar ook de danslessen kunnen nieuwe leden gebruiken. 

Kinderen sporten al voor €13,60 per maand, dat is 40,80 per kwartaal. 
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Boswandeling aerobics 
 

 
 
Als Aerobics groep zijn we de zomervakantie goed begonnen. We 
deden mee aan de langste boswandeling van Trees for All. Aan deze 
eerste editie hebben 1176 mensen meegedaan en zijn er door alle 
deelnemers 3208 bomen bij elkaar gewandeld.  
 
Wij liepen 10 kilometer en dus 18 bomen. Het was een heel gezellige wandeling, met een mooi resultaat. 
 
 

Social media 
 

 
Bent u al lid van onze Facebook-pagina of Instagram account?  
 
Facebook: https://www.facebook.com/Swift64Gymnastiek 
Insta: gym.dans.swift64       

                   

 

  

Met sportieve groet, 

Het bestuur van Swift’64 Dans en Gymnastiek 

 

 

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

Sporthal: de Steiger 
                 De Heraldiek 2 
                 Swifterbant 
 
Sporthal: de Noordhoren 
                 De Noordhoren 30 
                 Swifterbant 

Dans en Gymnastiek  
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