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Selectie tijdens het jaarlijkse centrumfeest Ulft

Gymnastiekvereniging Ulfariet bestaat 40 jaar

0 reacties

02-04-2014 17:08

 LEZERSNIEUWS Door: Marlou 1

Op 10 april bestaat gymnastiekvereniging Ulfariet uit Ulft 40 jaar en dit kan natuurlijk niet
onopgemerkt blijven. 

Marlou Jansen, één van de leidsters van Ulfariet, aan het woord: 

Toen mij in 2010 werd gevraagd om les te geven aan de selectie van
gymnastiekvereniging Ulfariet had ik niet verwacht dat ik nu na vier jaar nog zoveel plezier
zou hebben in dit werk. Na mijn opleiding (Academie Lichamelijke Opvoeding) kwam
Ulfariet op het juiste moment! Met mijn jarenlage turnervaring was het dus tijd om dit ook
in de praktijk te laten zien. 
Ik begon met enkele uren selectie, wat al snel uitgroeide tot tien uur lesgeven in de week,
van de jongens tot meidengroepen. Nu nog steeds sta ik drie avonden in de gymzaal met
heel erg veel plezier. 

Ik heb de vereniging zien groeien met het aantal leden en merk dat het bestuur en leiding
goed op elkaar is afgestemd en elkaar helpt met het organiseren van diverse activiteiten.
Er wordt geluisterd naar wensen van de leiding en de leiding mag zich ook op
verschillende vlakken bijscholen. Zo is er inmiddels een acrogroep ontstaan en is deze
leiding ook geschoold tot juryleden. Tevens is er nieuw leven geblazen in de ouder- en
kindgroepen en deze blijven groeien. Meer groepen en meer leden en enthousiaste
leiding is daarbij een mooie formule. 

En natuurlijk moeten we de activiteiten die Ulfariet organiseert niet vergeten! Zo is er de
jaarlijks terugkerende springdisco! Een disco voor alle leden en vriendjes/vriendinnetjes,
waarbij ze lekker kunnen gymmen en springen op de leukste muziek. Ook het
diplomagymmen en het zomerkamp keert regelmatig terug. Allerlei activiteiten die het dus
een nog gezelligere vereniging maken en waar we dus ook zeer trots op kunnen zijn! Na
40 jaar is Ulfariet dus nog steeds vernieuwend en gezellig. Dit willen we dan ook vieren
met een jubileumweek. In de week van 7 t/m 13 april wordt hier extra aandacht aan
besteedt tijdens de lessen en we sluiten af met een gezellig feest op zondag 13 april. Alle
leden zijn dan welkom in de sporthal de IJsselweide om te komen gymmen, met allerlei
leuke extra's! Zet deze datum dus alvast in de agenda en kijk ook eens op onze website;
www.ulfariet.nl. 

Locatie: Ijsselweide, , Ulft
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Agenda

19.30 Contactavond: Gem. ... Westendorp

15.00 Paaseieren zoeken ... Westendorp

18.00 Succesformule ... Ulft

20.00 Achterhoekse Band ... Ulft

10.00 Loterij voor Oude ... Ulft
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