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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



33

36e jaargang  • nummer 05  • februari 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.

februari 2017
04-02 1e wedstrijd, RWS B (Turnhal)
11-02 2e wedstrijd RWS A (pk)
15-02 AB vergadering
16-02 Redactievergadering
18-02  RWS Heren (Tweede Exloërmond)
20-02 – 24-02 Voorjaarsvakantie

maart 2017
08-03 AB vergadering
11-03 Filmavond 8-12 jaar 
18-03 2e wedstrijd RWS B, TDG
23-03 Redactievergadering
25-03 1e wedstrijd RWS C
25-03  RWS A (Activium)

april 2017
01-04 RWS heren 6-10/11-17
01-04 RWS-C Activum Hoogeveen
07-04 Dansdemo
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
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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 Da Costastraat 14   7901 HE 22 17 04
Algemeen lid: vacant

E-mail redactie:  redactie@olympiahoogeveen.nl

Jeugdbestuur:
Voorzitter: Lonneke Verhage/ Kimberly van Slochteren 
Notulist: Michelle Kolk   0528 - 27 13 89
Penningmeester: Nicole de Vries   06 - 10 45 25 58
PR: Lieke Gruppen   06 - 42 83 28 71
Contact persoon Vacant  
Algemeen lid: Melanie Kuijpens   0528 - 22 15 49
 Quincy Hulsman  0528 - 27 43 06
 
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
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Zilveren Gids Olympia
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Hoi allemaal,
Het 2e clubblad van 2017. De feestdagen liggen weer ver achter ons 
en we zijn weer een aantal weken bezig op school, gym of dansen na 
de vakantie.  

De heren hebben op 14 januari RWS wedstrijden gehad en ook vond 
op deze dag  de koffiedansochtend plaats voor de jazzdans afde-
ling. Na een ochtend heerlijk dansen kon er gezellig nagepraat wor-
den onder het genot van een kopje koffie of thee en een heerlijk stuk 
appeltaart.

Op 21 januari zou de volleybalactiviteit van het Jeugdbestuur plaats-
vinden. Helaas waren er te weinig opgaves om de activiteit door te 
laten gaan. Er hadden zich maar 3 teams op gegeven. Het is erg jam-
mer wanneer een activiteit niet door kan gaan. De jonge meiden van 
het JB willen graag voor iedereen binnen de vereniging leuke activi-
teiten organiseren. De eerstvolgende activiteit is de filmavond op 11 
maart. Jongens en meisjes van 8-12 jaar ontvangen daar binnenkort 
een briefje over.

Op 28 januari vinden de gymmiescoredag en de plaatsings-
wedstrijden voor de 3e divisie plaats. Op 11 februari  de 2e 
wedstrijd RWS A.
Niet heel veel te melden zoals jullie merken. Ik wens iedereen 
veel succes en natuurlijk ook veel plezier de komende 
activiteiten.
 
Groeten,

Kimberly

Bestuurspagina maand februari.
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Hoi volk,

De karstdagen en jaorwisseling weer goed deurstaon? Nou wij amper an, 
ut gunk hier en daor niet hielemaole zo as ut mus gaon, mui maor luus-
tern.

Al een maond voor de karstdagen wur de vraog e steld hoe we die dagen 
zullen deur brengen, dat hold in wie wanneer waor zul wezen. Nou ut wur 
zo dat oenze kiender op eerste karstdag bij mij en Triene zuln komen en ok 
wur d’r ienziedug besluuten dat ik voor ut heuftgerecht musse zorgen, ak 
een aantal jaoren geleden ok ies e daone en dat was een goede reden vol-
gens hun um ut nog een keer te doen. Veur ut veurgerecht zul mien oldste 
dochter zorgen en de toetties mien jongste dochter, mooi geregeld dus.
Maor hoe ut kan ik ut niet maor ik ebbe wat met oenze oven, as ik dat ding 
neudig ebbe weigert dat kreng altied, ik ebbe oe mit menaar al ies verteld 
toen we een paar jaor e leen de kalkoen van de familie van mien schoon-
zeune in de oven harn en we bijna vergast wurren deur de knoflook locht, 
maor wat wil nou ut geval, veur tussen de middag ebt we nog brooties of 
e bakken in dat ding en was d’r  niks mit an de haand, maor toen mien 
gerecht in de oven mus, rosbief mit saliesaus, veur het dinee gunk dat ding 
weer moeiluk doen. As ik dat apperaat anwol zetten floepte elke keer de 
zekering d’r uut en dat bleef zo.

Dus daor gunk mien kokkerellen ten onder an de techniek dacht ik, wurre 
d’r gramiettug van volk, maor ik dachte d’r op iens an 
dat oenze buren in aboe daboe of zoiets, in ieder geval 
zaten ze in een bulte zaand, op vakaansie waren en ik 
zee tegen Triene dat we hun oven dan ok wel kunnen 
gebruuken. Dus zo gezegt zo edaone, eerst de pitsa van 
de kinder op schalen in optocht naor de oven van de bu-
ren an de overkaante, de sleutel mussen ze niet vergeten 
weer mit trogge te nemen, want aans kunnen we d’r  niet 
meer in en leupen we ut risico dat alles zul verbraan.
Ut was wel een komies gezichte volk, achter menaar hen 
en weer lopen mit schalen vol eten naor de oven van de 
buren, we leken wel mieren die op en neer hen ut nest 

sjouden umme te zorgen dat iederiene voldoende te eten kreeg.  Maor het 
is uuteideluk goed e komen volk en ebt we biester lekker eten mit menaar.
Moi volk
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Melany Poeste  01-02
Silke Nijmeijer  01-02
Arenda Hageman  01-02
Lauryn Duinkerken  02-02
Sita Vos  03-02
Geeske Boertien- Knegt  04-02
Dineke de Jonge  04-02
Jeniva Sieders  04-02
Dion Hijlkema  04-02
Marijke Rombouts  05-02
Saskia Meinen  05-02
Jordi Bokking  05-02
Danique Helder  05-02
Jari Helder  05-02
Sem Nicolai  05-02
Nienke Koster  05-02
Lizz Hof  05-02
Henk Kreuze  06-02
Ella Paters  06-02
Lotte Belksma  07-02
Lourd Wartan  08-02
Chayenne Post  08-02
Linda de Vries  09-02
Quincy Hulsman  09-02
Coby Mersman  11-02
Amber Ninkeula  11-02
Nena Prak  11-02
Charlotte Huneman  12-02
Daniëlle Gruppen  13-02
Lorena v.d. Weide  14-02
Sem Jansink  14-02
Quinten Gerritsen  14-02
Lennert Vermeer  15-02
Silvy Scholten  15-02
Dewi Nijstad  16-02
Kaylee van Houten  16-02
Anna Doldersum  16-02
Stijn de Vries  17-02
Riet Strikkers-Doedel  18-02
Sara Doornbos  18-02
Joep Engberts  18-02

Asia Berga  19-02
Steijn Bakker  20-02
Mevr.Jannie Hadderingh-Oosting  
21-02
Caitlyn de Bruyn  21-02
Michel Okken  22-02
Quinten Zuijdwegt  22-02
Julian Rotensen  22-02
Julia de Vegt  23-02
Aylin de Boer  23-02
Dina Spijkerman  24-02
Babette Drooglever  24-02
Jedidja Kappers- Adema  25-02
Lianne Schonewille  25-02
Sanne Boer  25-02
Sanne Knol  25-02
Gélize Booij  25-02
Pieter Inia  26-02
Anouk Uiterwijk  26-02
Dolf Duym  27-02
Lieve Paters  28-02
Maud Noorderhaven  28-02
Bjorn Marinus  29-02

Jarigen februari 2017
Hiep, hiep, hoera

In de maand februari zijn maar 
liefst 63 leden van de vereniging 
jarig. Al deze 63 leden zijn 
gezamenlijk 1172 jaar. Iedereen 
van harte gefeliciteerd en allen een 
fijne dag toegewenst. 
De gemiddelde leeftijd is 18,6 jaar
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Peuters van Olympia hebben het beweegdiploma 
behaald tijdens het ‘Nijntje beweegdiploma feestje’!

Zaterdag 21 januari was het alweer de zesde keer dat er 
bij Olympia beweegdiploma’s werden uitgereikt. Er waren 
14 peuters die een uitnodiging hebben gekregen. Deze 
keer waren de peuters aan de beurt die tussen oktober 
2016 en maart 2017 4 jaar zijn geworden/worden.  He-
laas kon niet iedereen, maar er waren er 11 die weer hun 
best hebben gedaan om de meegenomen familie leden 
te laten zien wat ze allemaal al konden. De opa’s, oma’s, 
ooms en tantes waren erg onder de indruk van wat de 
kinderen allemaal al konden. De zaal, het was ook deze 

keer weer in de Magneet, zag er weer feestelijk uit. Om half tien was ieder-
een er en zijn we gestart. Om 5 over 10 zijn we samen gaan opruimen (wat 
is dat toch heerlijk met de ouders erbij, zo klaar. TOP!). Daarna hebben we 
de diploma’s uitgedeeld en kon iedereen nog op de foto met Nijntje. Fijn 
dat we de banner weer konden lenen van district Noord van de KNGU! Het 
maakt het echt leuker!

Na de foto's stond er voor iedereen een mooie beker met water klaar en 
een halve eierkoek met een plaatje van 
Nijntje op een prikkertje erin! (Goed ge-
daan juf Sabine!) Om half elf was alles 
klaar en kon iedereen weer naar huis! 
Het was een geslaagde ochtend en de 
peuters waren erg trots op het diploma 
wat ze hebben verdiend. 

Het volgende 'Nijntje bweegdiploma 
feestje’ is in juni. Dan zijn de peuters 
aan de beurt die 4 jaar worden tussen 
maart en oktober 2017, en alle kleuters 
die (bijna) 6 jaar zijn en naar groep 3 
gaan.

Ondertussen gaan we in de lessen weer 
lekker gymmen om te zorgen dat de 
kinderen voldoen aan de norm van het 
beweegdiploma!
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,,Waarom hebben bijen een angel?” 
vraagt Jantje aan zijn zusje Lies. 
,,Dat weet ik niet.”
Om de honing te kunnen roeren.

Bassie: ‘Bert, ken jij Frans?’
Bert: ‘Ja, Bassie. Dat is mijn oom.’
Bassie: ‘Nee! Ik bedoel of je Frans kunt spreken?’
Bert: ‘Natuurlijk. Zondag komt hij bij ons thuis.’
Bassie: ‘Nee, versta jij Frans?’
Bert: ‘Jazeker, als hij Nederlands spreekt.’

Een reporter heeft een gesprek met een 100-jarige.
‘Hoe komt het dat u zo oud geworden bent?’
‘Ik rook niet, drink niet en ga altijd vroeg slapen.’
‘Doet u dan niets verkeerd?’
‘Jawel! Ik lieg!’

Twee dierenartsen opereren een olifant. Als het 
beest is dichtgenaaid, zegt de ene: ‘Deze keer 
hebben we geen instrumenten laten zitten.’
Waarop de andere zegt: ‘Nee, blijkbaar niet,
maar waar is de verpleegster?’

Een konijn komt bij de bakker en vraagt: ‘Heeft u ook worteltjestaart?’
‘Nee’ zegt de bakker. ‘O’ zegt het konijn en gaat weer weg.
De volgende dag komt het konijn weer bij de bakker en vraagt: ‘Heeft u 
ook worteltjestaart?’
‘Nee’ zegt de bakker. ‘O’ zegt het konijn en gaat weer weg.
De volgende dag komt het konijn weer bij de bakker en vraagt: ‘Heeft u 
ook worteltjestaart?’
‘Nee’ zegt de bakker, op een pissige manier. ‘O’ zegt het konijn en gaat 
weer weg.
Die avond denkt de bakker: ‘Als ik nou een worteltjestaart ga maken kan ik 
lekker verdienen.’ Dus die avond gaat de bakker een worteltjestaart ma-
ken.
En ja hoor het konijn komt de volgende morgen weer en vraagt: ‘Heeft 
u ook worteltjestaart?’ ‘Ja hoor’ zegt de bakker trots. Waarop het konijn 
antwoord: ‘Vies hè?
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Enquête clubblad

1. Hoe vaak leest u het clubblad?
 Nooit O O O O O Altijd  

2. Ik vind het clubblad
 Niet interessant O  O  O  O  O Interessant

3. Welke artikelen vind je interessant? (meerdere antwoorden mogelijk)
 o de verslagen van wedstrijden en activiteiten
 o de foto’s
 o Informatie over komende activiteiten
 o Bestuurspagina
 o Jeugdbestuurspagina
 o Garriet
 o Interviews

4. Als we geen clubblad zouden uitgeven hoe zou u dan de informatie
 willen ontvangen: (meerdere antwoorden mogelijk)
 o Digitale nieuwsbrief
 o Via de social media
 o Via de website
 o Een infoblad op papier, ik heb geen internet

Wil een ieder die de enquête heeft gemaakt vanuit het clubblad inleveren bij 
jullie leiding of bij één van de redactieleden. U kunt natuurlijk de enquête 
ook via onderstaande link maken.

http://www.thesistools.com/web/?id=527663

Als u toch bezig bent, pak het club-
blad van de vorige maand er bij 
en maak de adverteerders puz-
zel nog even. Je kan de puzzel of 
de kleurplaat nog tot 10 februari 
inleveren bij je leiding of bij één van 
de redactie leden. Er worden leuke 
prijzen onder de winnaars uitgereikt.
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RWS wedstrijden algemeen

RWS A, B en C -          TURNEN DAMES

Er zijn heel wat wedstrijden. Maar wat is het verschil tussen die wedstrijden. 
Het aantal wedstrijden verschilt per categorie. Hoe zit dat eigenlijk?De 
afkorting RWS  betekent  Regionaal Wedstrijd Systeem. Het zijn wedstrijden 
op regionaal niveau. Er zijn dus ook wedstrijden op landelijk niveau .De 
wedstrijdoefeningen zijn ook ingedeeld op niveau. Er is een landelijk niveau 
(NTS) en een regionaal niveau (RTS). Daarbinnen bestaat een opbouw in 
moeilijkheidsgraad.Er is ook een verdeling in divisies. De eredivisie, 1e,  2e  

en 3e  divisie worden landelijk gehouden. Olympia beperkt zich tot de  3e 
divisie en lager.

RWS- A

De RWS- A wedstrijden zijn wedstrijden op een redelijk hoog niveau. Je 
moet al heel wat beheersen wil je op dit niveau uit kunnen komen. Ben je 
9 jaar dan moet je D1 al kunnen. Als je 10 of 11 jaar bent, dan kun je hier 
wel aan meedoen, maar je zult niveau N3 al moeten kunnen halen. Voor  
een 12- jarige is dat niveau N4 en voor iemand van 13 jaar is dat niveau 
3E. De junioren (14-15 jaar) turnen op niveau 3D en de senioren op 3C en 
4D. 

RWS-B

Dit niveau is beter te doen. De meeste selectieleden doen mee op dit 
niveau. Als instapper (9 jaar) mag je hieraan meedoen als je niveau D2 
beheerst. Iemand die 10 jaar is, kan meedoen als zij niveau D1 of  D2 be-
heerst enz. enz.  In het schema hieronder is de verdeling te zien.

RWS-C

Iedereen kan aan wedstrijden meedoen, daarvoor organiseert de Regio 
ook voor de laagste niveaus een wedstrijd. Dit zijn de RWS- C wedstrijden. 

Aantal wedstrijden

Er zijn 2 wedstrijden op RWS- A niveau. Tegenwoordig zijn het twee losse 
wedstrijden die helemaal op zichzelf staan. Per wedstrijd kun je medailles 
winnen. Tijdens de twee wedstrijden kun je je plaatsen voor de toestelfina-
les. Dit zijn wedstrijden per toestel, het kan dus zijn dat je je plaatst voor 
één toestel maar het kunnen er ook vijf zijn. (brug ongelijk, balk, vloer, 
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sprong en ringen) Er zijn ook 2 wedstrijden op RWS- B niveau. Deze twee 
staan op zichzelf, waarbij je je kunt plaatsen voor de  Provinciale Kampi-
oenschappen en de toestelfinale. Voor de RWS- C zijn er 2 wedstrijden. 
Die staan ook op zichzelf. Voor de lagere niveaus R1, R2 en R3  is dit een 
vijfkamp (vloer, brug, balk, sprong en ringenzwaaien). Voor de andere ni-
veaus is dit een vier- of een vijfkamp. De leiding van Olympia heeft ervoor 
gekozen dat iedereen van onze club aan de vijfkamp meedoet.

Ringenzwaaien 

Bij RWS- A en B wedstrijden is het ringenzwaaien een aparte wedstrijd. Er 
zijn niet zoveel clubs die dit nog in hun wedstrijdpakket hebben. Voor het 
ringenzwaaien zijn dus aparte medailles te winnen.

Cijfer

Het te behalen cijfer is opgebouwd uit twee onderdelen. Een puntenaantal 
voor de moeilijkheid (D- score) en een puntenaantal voor de uitvoering (E- 
score). Voor de uitvoering is dit normaal gesproken 10.00 punten. Voor de 
moeilijkheid kan het variëren. Het is onder andere afhankelijk van welke 
onderdelen er gedaan zijn. Het cijfer kan dus hoger zijn dan tien punten.

 Indeling van de wedstrijden

instap D1 D2 - D3 R1* R2* R3*

pupil 1 N3 D1 D2 D3 R1* R2* R3*

pupil 2 N3 D1 D2 D3 R1* R2* R3*

jeugd 1 N4 D1 D2  D3 p2 D3= D4   R1* R2* R3*

jeugd 2 3e Div  E 4e Div. F 5e Div. G 6e Div. H** RTS niv. 12 RTS niv. 13 R1* R2* R3*

junior 3e Div. D 4e Div. E 5e Div. F 6e Div. G 6e Div. H** RTS niv. 12 RTS niv. 13 R1* R2* R3*

senior 3e Div.C 4e Div. D 5e Div. E 6e Div. F 6e Div. G 6e Div. H** RTS niv. 12 RTS niv. 13 R1* R2* R3*

 

RWS A

RWS B

RWS C
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Blankenslaan - oost 33
7901 BB  Hoogeveen
telefoon 0528 27 12 14

*aantekening diabetische/ 
 reumatische voet
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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:          
 

V
rijw

illig
e
r w

o
rd

e
n
?

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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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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Dames (korte) legging (niet verplicht)
Maten 128 t/m 164 € 17,50
Maten S, M, L   € 19,00
 
Heren broekjes 
maat 116 t/m 164 € 15,00
Vanaf maat S € 16,50

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)!


