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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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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.

juni 2017 
05-06 + 06-06 Pinksteren
07-06 AB vergadering 
10-06 Toestelfinale RWS A en B
17-06 Dubbele buitenactiviteit kleuters en 6-9 jaar
22-06 Redactievergadering
24-06 Beweegdiploma in de Magneet

juli
08-07 Around the World 19.00 uurTheater De Tamboer
 Kaarten verkrijgbaar via de jazz-leiding of op 
 https://detamboer.nl/voorstellingen/around-the-world-olympia-2017
15-07 Toestelfinale en Gymmiescoredag, Turnhal
24-07 / 01-09   Zomervakantie
   In de zomervakantie zijn er geen lessen.
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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 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
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Zilveren Gids Olympia
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Het clubblad van juni ligt voor je. Deze maand staan de laatste toestelfinales van de 
RWS A en B op de planning. Vind de dubbele buitenactiviteit voor kleuters en 6-9 
jarigen van het jeugdbestuur plaats op 17 juni. Kunnen de peuters en kleuters hun 
Beweegdiploma halen op 24 juni. Maar wat is er de afgelopen maand allemaal 
gebeurd? 
In het begin van de maand mei organiseerde het JB de spooktocht in het 
Spaarbankbos. Met mooie geschminkte gezichten verstopten de JB-ers zich in het 
bos om de kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Ik heb begrepen dat dit goed is 
gelukt! 
Op 13 mei vond de Noord-Oost finale plaats, verderop in dit clubblad lees je daar 
meer over. Ook de 2e wedstrijd van de RWS C vond plaats in Hollandscheveld. Ook 
daar meer over verderop in het clubblad. 
In het vorige clubblad las u een mooi persoonlijk verhaal geschreven door onze jaz-
zleidster Grietje van den Hoff. Wat heeft ze een moeilijke tijd achter de rug, maar 
wat stond ze daar sterk in en wat is ze daar sterk uitgekomen. Grietje heeft gedu-
rende die tijd altijd klaar gestaan voor haar groepen. Elke keer stond ze weer les te 
geven, ook al had ze net een chemo achter de rug of een bestraling. Wij als bestuur 
zijn trots om een leidster als Grietje bij de vereniging te mogen hebben. Bedankt 
Grietje!
Een leuk nieuwtje om te melden is dat Juf Jolien in oktober een klein jongentje of 
meisje verwacht! Van harte gefeliciteerd Jolien met je zwangerschap. Ook juf Anita 
mag bijna genieten van haar zwangerschapsverlof, omdat ze een kleintje 
verwacht. Hopelijk voelen jullie je beide goed en gaat de zwangerschap 
voorspoedig!
De jazzdansgroep voor jongens en meiden van 9-12 jaar op woensdag 
van 18.00 – 19.00 uur in de Curiestraat bestaat nog maar uit 4 meiden. 
Deze enthousiaste meiden onder leiding van Jolien zijn op zoek naar ande-
re jongens en meiden die het leuk vinden om met hun te komen dansen. 
Daarvoor hebben ze een leuk filmpje gemaakt die op Facebook rond gaat. 
Hebt u die al gezien? Ben of ken jij iemand die het ook leuk vind om te 
komen dansen? Je kunt altijd een aantal lessen komen kijken en meedoen!
Ook op de andere groepen in de Curiestraat is er nog ruimte voor nieuwe 
leden. Bijvoorbeeld de kleutergroep op donderdag van 16.00-16.45 uur 
of de recreatiegroepen op dinsdagavond. Je bent altijd welkom om drie 
proeflessen gratis mee te doen. Dus ken je nog iemand die interesse heeft, 
vertel het door dat het leuk gymmen en dansen is bij C.G.V. OIympia!
Tot volgende maand!

Groet, Kimberly

Bestuurspagina maand juni
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o Hennie en Bert Hooijer!
Zij zijn gestopt met hun fijne 
winkel waar je allerlei onder-
delen kon kopen. 
Voor de computer, elektrisch, 
printer, stofzuiger en noem 
maar op. Al die jaren dat zij 
een winkel hadden hebben 
ze Olympia gesteund. Dmv. 
advertenties te plaatsen in 
ons clubblad! Adviezen over 
snoertjes, geluidsinstallaties 
e.d. Waarvoor hartelijke 
dank!. Hennie en Bert het ga jullie goed!

Namens cgv Olympia
Bedankt voor de fijne ondersteuning.

Dans show  “Around the World” cgv Olympia!

In de zalen wordt hard gewerkt aan dit dans optreden! 
Nog maar 8 weken en dan is het zover! Help, er moet nog een stukje 
dans worden aangeleerd, moeten we dat ook nog onthouden:)?
Dit vraagt om extra hard oefenen. Dus als de dansers thuis komen met 
een nog roder hoofd dan anders, komt het door het extra trainen!! Wat 
kunnen we zoal verwachten?  B.V Chinese dans, Oosterse dans, Latijns 
Amerikaans ontbreekt niet en na-
tuurlijk de Spaanse dansen. Dansen 
uit heel de wereld. Alle leeftijden 
doen eraan mee, de kleuters tot en 
met de dames groepen! Zin om te 
komen kijken en te genieten van al 
de mooie dansen? De kaarten zijn 
te koop via de Tamboer 
(openingstijden vanaf 11.00 uur tot 
14.30 uur) of via
www.deTamboer.nl  of 
info@detamboer.nl. 
De kaarten zijn 6,00 per stuk.
Graag tot 8 juli in de Tamboer het 
programma begint om 19.00 uur!
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Nienke Bleumink  01-06
Ajoebe Oolad  01-06
Sophie Braam  02-06
Maud Magrié  02-06
Dinie Meinen  03-06
Sabeau Lok  03-06
Fabiënne Offerein  04-06
Nysa van der Wal  04-06
Lieve Otter  04-06
Annelie Hulzebosch  05-06
Tanja Vos  06-06
Annemieke Hammerschmidt
- Warrink  07-06
Daniël Jansen  07-06
Caitlin Metselaar  07-06
Quinty Benjamins  07-06
Fleur van den Akker  08-06
Joëlle van Zwol  08-06
Veroní Sportel  08-06
Christiaan Jacobs  08-06
Manoa Otten  08-06
Anneke Nijmeijer  09-06
Hilly van Gelderen  09-06
Roan Korstanje  09-06
Eva Berendsen  09-06
Sanne Masselink  10-06
Abel Sieders  10-06
Inge van der Goes  11-06
Dyce Kirindongo  11-06
Lisa Visbeen  12-06
Isa Zwiers  12-06
Laura Veenstra  13-06
Madelief Kremer  13-06
Eline Nanninga  13-06
Helma Corbet  14-06
Marjoleine Kruizinga  14-06
Sylvana Zuidema  14-06
Esmee Kuiper  15-06
Lina Zahid  15-06
Jeremy van der Sleen  15-06

Truus Kolkman-Stegeman  16-06
Fleur Broekert  16-06
Emmely Gosker  18-06
Tamara Zantingh  19-06
Nadine Veldman  19-06
Roselyn Arling  19-06
Lorena Smit  19-06
Dean Blokzijl  19-06
Myrthe Marieke Ansing  20-06
Isa Tigelaar  20-06
Jayden de Vries  21-06
Aimy van Eck  21-06
Harmke Deelstra - v.d. Bijl  22-06
Susanne Doldersum  22-06
Niene Hein  23-06
Egbert Oudendijk  24-06
Olivia Kruizinga  24-06
Kirsten de Vries  25-06
Nienke Smit  25-06
Emma Withaar  25-06
Larissa Slomp  26-06
Esmee Beuker  26-06
Dirk Broek  27-06
Luna van den Berg  28-06
Daan de Jonge  28-06
Chris de Jonge  28-06
Eline ten Kate  30-06
Jaiden Blokzijl  30-06
Sanne Vaartjes  30-06
Fleur Benjamins  30-06
Britt Benjamins  30-06
Jayden Wassink  30-06

Jarigen juni 2017 Hiep, hiep, hoera

In de maand juni zijn maar liefst 71 
leden van de vereniging jarig. Al deze 
71 leden zijn gezamenlijk 1172 jaar. 
Iedereen van harte gefeliciteerd en 
allen een fijne dag toegewenst. 
De gemiddelde leeftijd is 16,5 jaar
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. Ella Jakobs een ervaring rijker

Almelo, 13 mei jl. werden de bondskampioenschappen voor de 3e divisie 
gehouden. Ella Jakobs van Olympia Hoogeveen had zich hiervoor ge-
plaatst.
Al een paar weken was Ella zenuwachtig voor deze wedstrijd. Voor het 
eerst naar een landelijke finale voor haar en haar trainsters. Gelukkig 
mocht Ella beginnen bij de brug ongelijk, een sterk onderdeel van haar. 
Het inturnen ging redelijk, nog een beetje te snel alles willen doen en de 
bewegingen niet af maken. Tijdens de wedstrijd ging dit wel goed. Ella 
turnde als enige een kommetje op de brug. Dit is een vluchtelement van 
de hoge ligger over de lage ligger met een halve draai. Ook de reuzen-
draai werd niet veel geturnd. Met deze moeilijke elementen scoorde ze 
helaas nier erg hoog (9.0).
De evenwichtsbalk is het meest gevreesde toestel van Ella en van meer-
dere turnsters. Het duurde erg lang voordat Ella aan de beurt was en dat 
bevorderde haar rust niet. Met drie grote wiebels en een val, behaalde ze 
een 9,50.
Als derde toestel was de vloer aan de beurt. De vloer veerde goed, waar-
door Ella mooie hoge sprongen kon laten zien. Met haar cijfer 12.00, was 
ze dan ook erg tevreden mee. Iets hoger scoorde ze op de pegasus met 
een tsukahara gehurkt. Met deze sprong, eindigde Ella op een 31e plaats.
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Hallo allemaal 

Op zaterdag 6 mei 2017.
Hadden wij een spooktocht georganiseerd voor kinderen van 10 jaar en 
ouder.
Het was een wandeling door het bos ze moesten de lichtstaafjes volgen. Er 
waren veel spoken om de kinderen te laten schikken, zoals een spook die 
in de boom zat.  Als de kinderen onder de boom stonden gooide de spook 
dene appels naar beneden. Er was nog een spook die een geluid had van 
een pistool. Het spookverhaal was ook heel eng.

Het spookverhaal van de spooktocht:
Het spaarbankbos kennen jullie allemaal als een wandelgebied maar in 
1890 was er een oorlog waarbij er veel mensen stierven. De 
bomen zaten vol met granaatscherven en de wandelpad 
waar jullie overheen gaan lopen waren eerst loopgraven 
van 2 meter diep. daar konden de soldaten veilig door-
heen lopen. Jammer genoeg hebben niet veel soldaten de 
oorlog overleeft. Niet zo blij mee en nu nog steeds niet. 
Dus elke avond als het donker begint te worden komen ze 
terug en maken ze iedereen bang tot ze zo bang zijn en weggaan. 
Dus pas goed op want je wordt van alle kanten bekeken. Niet alleen door 
de geesten van de soldaten maar ook door andere griezels die hier overle-
den zijn.  



Arabier

hurkwendsprongetjes over een bank 

Oefening 1:  a. afzet en landen op 2 benen
 
      b. actief steunen
 
      c. heupen komen net zo hoog als 
                         de schouders

radslag over een bank 

Oefening 2:  a. hand voor hand en been voor been
 
       b. nagenoeg door de verticaal
 
       c. terugdraaien tot stand

radslag op een schuin vlak 

Oefening 3: a. hand voor hand en been voor been
 
      b. door de verticaal
 
      c. terugdraaien tot stand

10

Greetje van Triest kreeg 1 mei 2017 de onderscheiding 
en de bloemen uitgereikt die horen bij een 25 jarig 

lidmaatschap.
Ze kon op de 
JAL niet aan-
wezig zijn, dus 
heeft Yvonne 
Verhage dit nu 
gedaan tijdens 
de jazzles, waar 
Greetje al sinds 1991 elke week 
aan deel neemt. Van harte gefeli-
citeerd!

Onderscheiding voor Greetje van Triest
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Bij het voorbeeld van de arabier is te zien dat ze als eerste oefening 
hurkwendsprongetjes over een bank moeten maken. Daarbij wordt gelet 
op de criteria die daarnaast te lezen zijn. Bij de tweede oefening moeten 
ze een radslag over een bank kunnen maken. Tot slot moeten ze op een 
schuin vlak de radslag kunnen laten zien. Het leren van een arabier zal 
daarna niet zo moeilijk meer zijn. 

De gymmiescoredag is vooral niet bedoeld als een dag waarbij strenge 
meneren en mevrouwen gaan kijken of alles perfect wordt uitgevoerd. 
Natuurlijk wordt wel gekeken of de criteria gehaald worden; anders heeft 
het scoren niet zoveel zin. Maar het belangrijkste is dat de kinderen een 
plezierige middag hebben waarbij ze veel kunnen gymmen. En … als ze  
deze keer niet zoveel gymmies verdienen, dan zal het een volgende keer 
vast wel beter gaan. 
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Blankenslaan - oost 33
7901 BB  Hoogeveen
telefoon 0528 27 12 14

*aantekening diabetische/ 
 reumatische voet

OPROEP

Bij de laatste redactievergadering heeft Monique ons laten weten dat ze met 
haar werkzaamheden voor Olympia om persoonlijke reden moet stoppen. 

Heel jammer!

We zoeken iemand die het stokje van Monique wil overnemen.

Monique was lid bezorging.

Wat doet een lid bezorging;

Hij/zij verzorgt de attentie voor de bezorgers die stoppen;
Hij/zij controleert de bezorglijsten op mutaties;
Hij/zij zorgt voor nieuwe bezorgers;
Hij/zij haalt de clubbladen op bij de drukker;
Hij/zij telt de clubbladen uit voor de bezorgers;
Hij/zij regelt de onkostenvergoedingen.

Wat bieden wij?

Een heel gezellige club mensen, die zich inzetten voor 
onze vereniging. 
Het is geen betaalde baan, maar uiteraard worden 
gemaakte onkosten vergoed.

Ben je enthousiast geworden over de functie of wil 
je gewoon meer weten over deze functie? Mail 
naar redactie@olympiahoogeveen.nl of vul het for-
mulier erlders in het blad in.
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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:         

Geef het formulier aan de leiding mee.  
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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)!


