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-tuinontwerp - tuinaanleg
-tuinrenovatie - tuinonderhoud

Stuifzandseweg 51 7903 TA Hoogeveen
tel: 0528-269767 fax: 0528-230013
www.millefleurs-mjm.nl
e-mail: info@millefleurs-mjm.nl

Remedial teaching

Hoogeveen

bij lees- of
rekenproblemen

www.remedialteaching-hoogeveen.nl

Gelco Groote Hoofdstraat 254
7901 JZ Hoogeveen

0528-234778
info@schippershuus.nl
www.schippershuus.nl

Beauty Center
de Terp

Schoonheidssalon
Huidverbetering

Lichaamsbehandeling
Massage
Afslanken

Zonnebank

Schutstraat 49
7907 CA Hoogeveen

0528-274534
info@deterp.nl
www.deterp.nl

Pesserdijk 4A  7903 TE  Hoogeveen
tel : 0528-263959    fax : 0528-279541
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36e jaargang  • nummer 07  • april 2017  
Opgericht 13 april 1906 - Koninklijke erkenning 5 augustus 1912

Kopij voor dit clubblad

De kopij dient 2 dagen vóór de redactievergadering binnen te zijn bij de redactie.
 De kopij mag ook naar redactie@olympiahoogeveen.nl gemaild worden.

Nooit logo’s of foto’s in een Word-document zetten, maar altijd apart versturen.
Om foto’s goed te kunnen afdrukken moeten de bestanden een resolutie hebben van 

tenminste 300 dpi; foto’s kleiner dan 500 kB zijn meestal niet geschikt.

april 2017
01-04 1e wedstrijd RWS C
01-04 RWS heren 6-10/11-17
01-04  RWS-C Activum Hoogeveen
07-04 Dansdemo van de Regio in Hollandscheveld
08-04 RWS B (pk) (Valkenlaan)
12-04 AB vergadering
14-04  tm 17 04 Goede Vrijdag/Pasen
20-04 Redactievergadering
24-04  tm 28-04 Meivakantie
27-04 Koningsdag
 
mei 2017 
06-05 Spooktocht 10 jr. eo.
10-05 AB vergadering 
13-05 Noord-Oost finale TH
18-05 Redactievergadering
25-05 + 26 -05 Hemelvaartsdag

juni 2017 
05-06 + 06-06 Pinksteren
10-06 Toestelfinale RWS A en B
14-06 AB vergadering
17-06 Dubbele buitenactiviteit kleuters en 6-9 jaar
20-06 2e wedstrijd RWS C, Hollandscheveld
22-06 Redactievergadering
24-06 Beweegdiploma in de Magneet

A
g
e
n
d
a

Bedanken van het lidmaatschap bij voorkeur per e-mail
 “ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl” en uiterlijk 4 weken voor het einde 

van het kwartaal. Indien er schriftelijk wordt opgezegd kan men de brief
opsturen naar: Helma Corbet,  De Garve 27,  7908  NJ Hoogeveen
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Bestuur:
Voorzitter & PR: vacant
Secretaresse: Linda de Vries Pijlkruid 8 7909 HK    85 03 90
Penningmeester Marjoleine Kruizinga Stationsstraat 13 7901 AB     27 72 78
 Dick Groote De Tellinghorst 19 7909 CG    27 35 56
Notuliste: Jedidja Kappers De Waring 18 7908 LE    23 27 68
Activiteitensecr. vacant
Algemeenlid Kimberly van Slochteren Koning Willem Alexanderhof 15, 7902 AW

E-mail bestuur:  secretariaat@olympiahoogeveen.nl
Bankrekening van Olympia: NL34  INGB 0670 7150 26

Archiefbeheer: Hans Dijkstra Beukenkamp 4 7907 BB    23 56 02
Ledenadministratie: Helma Corbet De Garve 27 7908 NJ    27 59 65
Contributie inning: Michiel de Groote Bethesdastraat 27 7909 BA    36 11 73
 contributie@olympiahoogeveen.nl.
Beleidscommissie: Lindsy de Jonge    Coevorderstraatweg 93       7911 TB  N’oord 06 281 177 56
 Elco de Groot Parelgras 1 7908 RG    27 38 63

E-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl 

Redactie:
Voorzitter: Vacant 
Bezorging: Monique Pekel Roerdomplaan 155       7905 EE             27 44 83
Notuliste: Rachel van Huizen Vos v. Steenwijkln. 70  7902 NT    27 92 21
Lay-out: Michel de Groot Voltastraat 9  7901 LJ    22 17 04
   
E-mail redactie:  redactie@olympiahoogeveen.nl

Jeugdbestuur:
Voorzitter: Lonneke Verhage/ Kimberly van Slochteren 
Notulist: Michelle Kolk       27 13 89
Penningmeester: Nicole de Vries       06 10 45 25 58
PR: Lieke Gruppen       06 42 83 28 71
Algemeen lid: Melanie Kuijpens        22 15 49
 Quincy Hulsman       27 43 06
 Iris Pomper       06 40 49 06 20
 
E-mail jeugdbestuur:  jeugdbestuur@olympiahoogeveen.nl
 
Leiding:
Hoofdleider: Adrie Verhage Einsteinlaan 14 7904 EC    26 65 78
Leiding: Yvonne Verhage Einsteinlaan 14 7904 EC    26 65 78
 Nelleke v/d Zwaard Kanaalweg 120 7902 LP    85 06 66
 Lonneke Verhage Van Echtenstraat 81 7902 EM    85 04 24
 Nettie Buist Dollard 1 7908 HE    26 86 23
 Trudy Dijkstra Beukenkamp 4 7907 BB    23 56 02
 Ferdinand Kampman Lodderholt 2 7731 GK 
  Ommen
 Rudolf ten Buur prinses Irenestraat 7 7902 AK    06 28 44 39 95  
 Jolien Boer Baarlelaan 31 7906 GB    06 46 32 47 99 
 Anita Mersman Jan Naardingweg 20,  7914 PN    06 48 57 86 14
  Noordscheschut 
 Grietje van den Hof Veenluydenstraat 89 7906 HE    06 42 87 17 01
 Tamara Zantingh  Seringenlaan 23 7906 JN      06 11 86 76 91
 Marjoleine Kruizinga Stationsstraat 13 7901 AB     27 72 78
 Felicia Kainama       De Grutto 122 7905 BE    06 48 44 51 31
   Sabine de Bruin       Buitenvaart 1603              7905 SL      06 52 68 70 76
   Judith Mensing       De Plevier 2a              7905 CL      85 43 92
   Marleen Winters       Ferdinand Bolstraat 144      7944 VS Meppel  06 10 06 30 25
   Ella Kroesen       Van Leeuwenhoekstraat 63  7908 BJ      06 13 86 06 12
   Ilse Dekker        Nobelstraat 6              7903 BH             06 12 44 60 95

A
dr

es
se

np
ag

in
a 

Be
st

ur
en

  |
  l

ei
di

ng
  |

  r
ed

ac
tie

Zilveren Gids Olympia
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April doet wat hij wil. Dat is een veelgehoorde term als het op het weer aan-
komt. We mogen al een tijdje genieten van oplopende temperaturen en het 
voorjaar is op 21 maart weer begonnen. Heerlijk, al zeg ik het zelf.
 
Terugblikkend naar maart hebben we leuke dingen meegemaakt. Zo heb-
ben heel veel kinderen op 11 maart met elkaar de film van Alvin and the 
Chipmunks bekeken. Zijn er drie groepen van Grietje op 18 maart naar 
Kampen gegaan voor de voorrondes van het NK Jazzdans, helaas zonder 
in de prijzen te vallen. Vond ook op deze dag de 2e voorronde van de RWS 
B wedstrijden plaats en waren op 25 maart de RWS A wedstrijden in het 
Activum. In dit clubblad leest u er vast meer over. 
 
Op 14, 16 en 17 april vieren we Goede Vrijdag en Pasen, op vrijdag en 
maandag wordt er geen les gegeven. Aan het eind van de maand is er de 
meivakantie, ook in deze week wordt er geen les gegeven. Verder vinden 
er deze maand verschillende RWS wedstrijden plaats en een dansdemo in 
Hollandscheveld.
 
Op 19 april aanstaande vind de jaarlijkse ledenvergadering weer plaats. In 
dit clubblad leest u er van alles over. De notulen van de vorige jaarvergade-
ring zijn er te vinden en de agenda voor deze vergadering. Bij deze bent u 
natuurlijk allemaal van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. 
Het is niet voor niets een ledenvergadering en tijdens deze vergadering  
heeft iedereen dan ook de kans om meer te weten te komen over het  
beleid van de vereniging en de besluiten die gemaakt worden. Tijdens de 
ledenvergadering vragen we ook uw mening. Zo willen we dit jaar graag 
weten wat u er van vindt als Olympia goede doelen steunt.  
 
Wij van het bestuur hopen u natuurlijk allemaal op 19 april te ontmoeten 
in de Vredehorst. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en na de tijd is er  
onder het genot van een hapje en een drankje tijd om nog met elkaar  
na te praten. 
 
 
Groetjes Kimberly

Bestuurspagina maand april
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Hoi volk,
 
Lest waarn Jacob en Nettie bij oens op vesiete, en ebt Triene en ik veur hun 
e kookt, dat doet we vaker, diene keer bij oens en de aandere keer bij hun, 
altied gezellig, eerst lekker eten en dan keesen, dat is een spellegie wat in 
noord hollaand veul e speuld wordt. 
 
Maor goed, dan heur ie ok nog ies wat , mui maor luustern. Jacob har op 
zien verjaordag een busse roekspul veur nao ut scheren  e kreegn, maor hij 
vun dat goetie maor vies stinken en dacht dat doek niet op mien gezichte, 
want dan leup iederiene mit een booge um mij hin, mit een vies gezichte 
en dat leek hum niet zoen goed idee, dus hoe mus ie dat oplossen? Nou 
dacht hij, ik spuite die busse leeg in de wasbak en gien haane die der naor 
kraait, dacht ie he. Maor dat leup toch een beetie aans, der kraaide wel 
degeluk een haane, want wat wil ut geval.  
 
Toen ie bezig was mit dat spuiten komp der een dikke wolke driefgas ut 
die busse en dat spul is lichter dan de lucht en gunk dus niet de wasbak in, 
maor steeg hen ut plafond. Stinken dat ut dee zee ie, maor dat was niet ut 
slimste, hij har ant plafont van de aoverloop een rookmelder e plaatst en 
toen dat gas dat ding ummecirkelt har kui begriepen wat er toen gebeurde, 
just, dat ding gunk of en Nettie die beneden was schruk zich ut apezuur, ( 
kweet trouwens niet waorumme ze dat zoe neumt, apezuur, as iene dat wet, 
mai mij dat wel laoten weten ) en nao dat dat ding maor bleef gillen hef ze 

de brandweer e beld, mit de mededeling dat ze braand 
harren en eem later heurn ze de haane kraaien.  
 
Nou volk dat hef mij een reuring e west van heb ik jou 
daor en tussen Jacob en Nettie was ut ok eem behoorluk 
warm kan ik oe vertellen.
 
Dus volk, ai een kadoogie kriegt, deenk eerst goed nou 
veur ai ut op een verkeerde maniere vut wil doen, want 
Jacob mus natuurluk mit de billen bloot bij diegene waor 
hij dat roekspul van har e kregen en dat is wel een beetie 
pienluk dacht ik zo.

    
Moi Volk
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Felicia Kainama  01-04 
Esther Nijland  01-04
Femke Lindeboom  01-04
Janny Leistra  02-04
Janneke van Dijken  02-04
Lynn Anninga  02-04
Levi van Schelven  02-04
Gre Wiersema-Jager  03-04
Sarah Mussche  04-04
Bienze Wolters  04-04
Annelieke van Hoeffelen  05-04
Giselle Schep  05-04
Hennie Vos-Venema  06-04
Manon Robaard  06-04
Hugo Datema  06-04
Rilana Bloemerts  07-04
Iris van Middendorp  08-04
Rinayla ten Cate  09-04
Sanne Bos  10-04
Mirthe Aalfs  10-04
Nils Olthof  10-04
Mila Hoogeveen  12-04
Mex Scholing  12-04
Joke Stolhof-Kuitert  13-04
Lisa Riesmeijer  13-04
Nina Zuidema  14-04
Samuel Smit  14-04
Jasmijn Bos  15-04
Jax Pattikawa  15-04
Rosalin Schonewille  16-04
Sylvana v.d. Kolk  16-04
Liz de Vries  16-04
Winanda Koster  17-04
Noémi Frijlink  17-04
Loïssa Frijlink  17-04
Collin de Wagt  18-04
Hennie Fidom - De Goede  19-04
Ella Jakobs  19-04
Sanne van Dam  19-04
Robbin Bennen  19-04

Julia Sieders  19-04
Dion Offerein  20-04
Luuk Fernhout  20-04
Reinout Drooglever  21-04
Marleen Winters  23-04
Annelies Metselaar  24-04
Lotte Bruins Slot  24-04
Noah Dekker  24-04
Sylvia Mensen  24-04
Saar Tuller  24-04
Sanne Mulderij  25-04
Maurits van Regteren  25-04
Dylan Mol  25-04
Esther Marissen  26-04
Chloe Hendriks  26-04
Quinten van de Belt  26-04
Mirjam Tigelaar  27-04
Elina Ocak  28-04
Machteld Schelhaas  29-04
Rolien Otten-Wonsoff  29-04
Nina Oosterveen  30-04
Jayden Zwiggelaar  30-04

Jarigen april 2017 Hiep, hiep, hoera

In de maand april zijn maar liefst 62 
leden van de vereniging jarig. Al deze 
62 leden zijn gezamenlijk 1089 jaar. 
Iedereen van harte gefeliciteerd en 
allen een fijne dag toegewenst. 
De gemiddelde leeftijd is 17,6 jaar
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Op zaterdag 11 maart 2017,
hebben wij een filmavond georganiseerd, voor de kinderen van 8-12 jaar. 
Er was keuze tussen 2 films: Alvin and the Chipmunks en Finding Dory. De 
meeste kinderen kozen voor de film Alvin and the Chipmunks Road Chip. 
We zaten op banken en matten, en keken de film op een groot doek. On-
der de film hebben we lekker wat popcorn kunnen halen, met wat drinken 
erbij. Het was een leuke en gezellige avond. De film was erg leuk, en de 
popcorn erg lekker!   

Op zaterdag 18 maart, 
hebben wij samen met de oude en nieuwe Jb leden, een uitje gehad! 
Als eerste gingen we met elkaar gourmetten, en daarna samen naar Kiri 
om daar te bowlen. Bij het bowlen hebben wij de oude Jb leden een mooi  
                         afscheids cadeautje gegeven. Het was een hele leuke 

avond, en we hebben ons allemaal vermaakt.

Op zaterdag 6 mei,
Organiseren wij een spooktocht. Het is voor kinderen vanaf 10 jaar e.o.
Het is een enge wandeling door het bos, waarbij je rare geluiden hoort, en 
kan gaan schrikken van enge personen die er rond lopen!
Wil jij je opgeven? Dan kan dat via het strookje die je hebt gekregen 

Hallo allemaal, 
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Schutstraat - Nye Nering - Grote Beer - Hoogeveen
Telefoon (0528) 263238 - Fax (0528) 221060

OLYMPIANEN spaar de 
kassabonnen met Plaizier. 
Lever die in bij de redactie.

Wij krijgen korting over het totaalbedrag 
van de kassabonnen!!

- u de kassabonnen van Plaizier moet bewaren.
- u deze kunt inleveren bij één van de drie redactieleden.
- de redactie de kassabonnen van hetzelfde jaar bij bakker
 Plaizier mag inleveren.
- de redactie dan een x bedrag op de rekening krijgt
 gestort van de bakker.
- mede hierdoor Olympia het clubblad in stand kan houden.
- de adresgegevens van alle redactieleden voorin het clubblad
 staan.

Wist U dat.....
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7 Algemene Ledenvergadering 2017 

 
Datum : 19 april 2017
Tijdstip: 19.30 uur koffie klaar
Aanvang: 20.00 uur
 
Plaats: Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen
 
AGENDA:

1.   Opening
2.   Mededelingen 
3.   Notulen van 20 april 2016
4.   Ingekomen stukken
5.   Jaarverslagen: Bestuur, Activiteitensecretariaat, Redactie, Jeugdbestuur
6.   Financiële jaarverslagen: Bestuur en Jeugdbestuur 
7.   Verslag kascontrole commissie (A. vd. Hof, T. Leistra en L. Slingenberg)
8.   Benoeming nieuwe kascontrole commissie
10. Begroting

PAUZE

11. Tussenevaluatie van de verschillende beleidsplannen (Beleidscommissie)
13. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar: Linda de Vries en Kimberly van Slochteren
14. Goede doelen
We krijgen af en toe vragen om geld te geven aan een goed doel. Moet je 
daar als vereniging aan mee doen? Zo ja, waar moet het goede doel dan 
aan voldoen? Zie ook stuk in het clubblad van april.
15. Jubilea en onderscheidingen
16. Het zonnetje
17. Behandelen van de ingediende rondvragen
18. Sluiting

Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar 
ontmoeten en verder praten!

NB. De Notulen zijn te vinden op de website!
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Blankenslaan - oost 33
7901 BB  Hoogeveen
telefoon 0528 27 12 14

*aantekening diabetische/ 
 reumatische voet

De wedstrijd begon voor mij bij de vloer.  Ik zat in het groepje bij Marjolein 
en Rilana en Ilse begeleidde ons.  De oefening ging goed. Toen gingen we 
naar sprong.  Die ging redelijk hier ben ik 10e op geworden. Toen kwam 
de brug en dat is mijn sterkste toestel.  Maar met de zolendraai  viel ik door 
en maakte ik er twee.  Voor de rest ging de oefening wel goed. Hierop ben 
ik ook 3e geworden en geplaatst voor de toestelfinale.  Als laatste moes-
ten we naar balk.  Die ging goed ik ben er niet van af gevallen en ben 9e 
geworden op dit toestel.  In totaal ben ik van de 1e wedstrijd 3e geworden.  
Maar toen kwam er een 2e wedstrijd  van mijn niveau.  Van de 1e en 2e 
wedstrijd ben ik zevende geworden.

Groetjes Yina

Hallo allemaal,

Wij hadden op 11-02-2017 een turnwedstrijd in Dalen. Marieke had de 
wedstrijd in de avond en Ella in de ochtend. 
Marieke is geplaatst op sprong. De vloer ging ook goed. De brug vond ik 
niet zo fijn. Die ging ook wat minder. De balk ging goed, ik was er alleen 
één keer vanaf gevallen. In totaal ben ik 11e van de 25.  
Ella is geplaatst op balk, brug en vloer. Ze had bijna geen zenuwen, dat 
zorgde voor een redelijk goede wedstrijd. Ze was 1e in wedstrijd 1 maar in 
wedstrijd 2 zaten ook nog meisjes waar ze tegen moest. Daarom was de 
prijsuitreiking aan het einde van de middag. Ze was te laat voor de prijsuit-
reiking maar wel 1e gebleven.
Het was een hele leuke dag en het was erg gezellig.

Groetjes Marieke en Ella
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Industrieweg 9 - Hoogeveen - Telefoon 0528 - 26 25 57

Centrale verwarming • zinkwerk • dakwerk
haarden • kachels • schouwen • dealer van:
Helex - Barbas - Bellfires - Dru en Faber

Hoofdstraat 6 - Hoogeveen - Telefoon 0528 - 26 25 57

 

KAPSALON ZWART

Schutstraat 62 / 64 | 7901 EE Hoogeveen | Tel. 0528 - 263037

€ 2,50 korting op Keune Producten

plus € 1,- naar de clubkas!

Tegen inlevering van deze bon 

TABAK-LEKTUURSHOP
W. KOOPMAN

DE NIJE NERING 52
7906 EW  HOOGEVEEN

voor al uw rook-en leesgenot
Tevens verkoop van:

Staatsloten, Lotto, Krasloten, kleine cadeaus, 
boeken, wenskaarten, telefoonkaarten, 

kopieer- en fax service TNT Post

Voor een eerlijk en onafhankelijk 
hypotheekadVies

Hoogeveen
HYPOTHEEKCENTRUM

Van Echtenstraat 31   7902 EK Hoogeveen   Tel: 0528-261332 
Internet: www.schonewille-kats.nl   E-mail: info@schonewille-kats.nl

Ook bij u op de markt

Bas_Oosting@hotmail.com

De lekkerste kaas haalt u op de markt bij Kaashandel Oosting :
* dinsdag 12.30 uur - 17.00 uur Zuidwolde
* donderdag 8.30 uur - 12.30 uur Meppel
* zaterdag  8.30 uur - 17.00 uur Hoogeveen



Hoofdstraat 133 - Hoogeveen 
- Tel.: 0528 - 26 39 18

WIJ ZIJN ONDERSTEBOVEN
VAN ZO’N KORTING

WIJ ZIJN ONDERSTEBOVEN
VAN ZO’N KORTING

voor leden van gymnastiekvereniging
OLYMPIA

EXTRA KORTING
Op brillen, zonnebrillen, brilaccesoires,

loepen/leesglazen en thermometers10%
voor de clubkas
van OLYMPIA+10%

(Niet bij reeds geldende kortingen)

Ledenlijst aanwezig

KEURSLAGER

DRENT
keurslagerij

HET HAAGJE 36 • 7906 AA
Hoogeveen

Tel.: 0528-262683
Uw adres voor:

Leverworst, droge worst en
fijne vleeswaren, gourmet, fondue,

barbecue, gekookte worst soorten en
LEVERWORST DIVERSE MALEN BEKROOND
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Vrijwilligers Olympia

Olympia is een vereniging die draait dankzij vrijwilligers. Veel taken wor-
den op vrijwillige basis gedaan. Van tijd tot tijd zijn er nieuwe vrijwilligers 
nodig. Want zonder vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan. We hebben 
uw hulp daarom hard nodig! Op welke manier zou u zich willen inzetten 
voor de vereniging? We hebben hulp nodig op verschillende gebieden. U 
kunt de mogelijkheden aangeven door hieronder een vinkje te zetten:

o algemeen bestuurslid: bijwonen bestuursvergaderingen,
 deelnemen in commissies (tijdsbesteding 1 á 2 avonden
 per maand)
o redactieleden: adverteerderslijst bij houden & facturen versturen,
 notulen maken, maken clubblad
o juryleden: voor dames en heren. Zonder juryleden kunnen onze
 leden niet meer meedoen aan de wedstrijden. We zoeken
 mensen die bereid zijn een jurycursus te volgen of deze al
 gevolgd hebben.
 (cursus van 3 avonden)
o Materiaal commissaris: regelt het vervoer van toestellen bij 
 wedstrijden in Hoogeveen en voert kleine herstelwerkzaamheden
 uit (aan de toestellen). 
o Andere taken binnen de vereniging.

Naam:           
  

E-mailadres:           
 

Telefoonnummer:          
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OLYMPIANEN spaar de 
kassabonnen met Plaizier. 
Lever die in bij de redactie.

Wij krijgen korting over het totaalbedrag 
van de kassabonnen!!

Schutstraat - Nye Nering - Grote Beer - Hoogeveen
Telefoon (0528) 263238 - Fax (0528) 221060

www.bakkenmetplaizier.nl
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Dames (korte) legging (niet verplicht)
Maten 128 t/m 164 € 17,50
Maten S, M, L   € 19,00
 
Kleding Jazzdans 
Pakjes € 32,00 
Broeken B en C selectie € 41,00 
Vest (selectie) € 29,00

Dames turnpakje
Maten 128 t/m 164   € 39,95    
Maten S, M, L   € 41,95

Heren turnpak
alle maten  € 52,50
(broek en leotard)

Contant betalen, géén pin.

Trainingspakken :
juniormaat € 44,95
seniormaat € 49,95

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij
Intersport Jan Bols

Olympia turnkleding: 
Er is voor Olympia officiële kleding ontworpen die je elke week nodig hebt op de les. Dus 
niet alleen als er een activiteit is, zoals een wedstrijd of uitvoering. Deze kleding is speciaal 
ontworpen zodat de leiding de leden beter kan begeleiden en trainen. Ook voor het vangen 
is het erg belangrijk dat je de goede kleding draagt. 
De kleding is uitsluitend te koop via de vereniging. Ook kunt u via onze vereniging terecht 
voor tweedehandskleding en u kunt het pakje als het te klein is geworden, of u gaat onver-
hoopt van Olympia af, weer via ons doorverkopen.
De verkoop van de turnkleding is in handen van Liske Hoogenraad Tel.0528-230189.
Graag bellen voor een afspraak. Telefoonnummers voor 2e-hands turnkleding/training-
spakken zijn ook bij haar verkrijgbaar.  
Verkoop van jazzkleding is in handen van de jazzleiding. Voor 2e-hands jazzkleding kunt u contact 
opnemen met Trudy Dijkstra, tel. 235602 

DE CONTRIBUTIE WORDT VIA AUTOMATISCHE INCASSO GEÏND.
Bankrekening ING BANK nr. NL34  INGB 0670 7150 26 t.n.v. Olympia.
Als men niet per automatische incasso betaalt, zijn wij genoodzaakt om € 2,50 in rekening 
te brengen, dit in verband met bankkosten. 
Bedanken van het lidmaatschap bij voorkeur per e-mail en uiterlijk 4 weken voor het einde 
van het kwartaal. Indien er schriftelijk wordt opgezegd kan men de brief opsturen naar:
Helma Corbet,  De Garve 27,  7908  NJ Hoogeveen
Bij verhuizing binnen Hoogeveen natuurlijk ook een adreswijziging naar de ledenadminis-
tratie sturen.
E-mail adres: ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl

Basisgroepen
jo/ me gym en jazz  t/m 7 jr, 45 m  € 22,25
me gym, jazz, acro  8 - 15 jr, 60 m  € 28,00
me gym 12-15 jr, 90m   € 39,50
leden 16 jr en ouder, 45 m   € 24,80
leden 16 jr en ouder, 60 m   € 31,00
leden 16 jr en ouder, 90 m   € 43,40
club extra    € 32,00
55+ 3 kwartaal, 60 m   € 24,80

Extra groepen
extra selectiegroep p/u 6-15 jr  € 20,00
extra basisgroep p/u -15 jr   € 21,50
extra selectiegroep p/u 16 jr eo  € 21,80
extra basisgroep p/u16 jr eo  € 23,30

De contributie wordt na afloop van het kwartaal geïnd.
Eenmalige inschrijfkosten € 2,50.
Derde schoolgaande kind uit een gezin 25% korting
Deelnamekosten wedstrijden en regioactiviteiten:  zie website  www.olympiahoogeveen.nl



Hoofdstraat 90
7901  JT Hoogeveen

Tel: 0528 275 906
www.fotokado-hoogeveen.nl

OOK ZO 
BENIEUWD NAAR 

ONZE NIEUWE 
COLLECTIE?

Hoofdstraat 102 •  7901 JT •  Hoogeveen
Telefoon 0528 - 233344 • www.mariages.nl

BLOEMENSHOP ERWIN

Tevens trouw- en rouwarrangementen

Voor al uw bloemen en planten

De Weide 6
Tel: (0528) 260330
Fax: (0528) 236561

E: info@bloemenshoperwin.nl

Pasfoto’s en.....

al uw fotowerk!!

Hoofdstraat 155 - Hoogeveen - 0528-268385 - www.hometech.nu

HomeTech Onderdelenshop, de winkel voor al uw onderdelen en accessoires op het 
gebied van huishoudelijke apparatuur, elektronica, audio-video en computer supplies

Tevens zijn wij gespecialiceerd in digitale TV ontvangst van Digitenne, Ziggo en 
CanalDigitaal. Met onze eigen technische dienst kunnen we problemen snel localiseren 

en oplossen.
HomeTech Onderdelenshop heeft o.a. de volgende certificaten:

Hirschmann dealer `GOLD`  -  Astra Service Dealer  -  CanalDigitaal Excellent dealer

Kids
      Play@

Hoofdstraat 125
7902 ED Hoogeveen

0621273327
Hoogeveen@Jambelle.nl

Kanaalweg 36a - 7902 LM Hoogeveen
Telefoon : (0528) 270627

fax : (0528) 236750
combisport.h@gmail.com

De Sportprijzen Specialist
 

             Hoogeveen – Beilen – Coevorden 
 
                          Internet www.combisport .nl 
         Email combisport.h@gmail.com 



www.intersportjanbols.nl  0528 - 26 53 52

Ook amateursporters gaan voor de top. 
Intersport Jan Bols: 

welke sport je ook beoefent!

A.G. Bellstraat 35c
7903 AD Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 14 88
E-mail: info@printjob.nl

Wanneer gaan wij uw                                   
            drukwerk kleur geven?

Gree’s Feestwinkel

www.greesfeestwinkel.nl

Het begin van ieder feest(je)!


