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Beste ouders/verzorgers, 
 

Voor u ligt alweer de 5e mini-nieuwsbrief. Zoals u onlangs op de site hebt 
kunnen lezen zit de minicommissie niet stil. De teams zijn ondertussen 

gestart in het trainen in de nieuwe samenstellingen. Ondanks dat het 
seizoen bijna ten einde is wordt er nog hard getraind. In deze brief stellen 

we u op de hoogte van een aantal ontwikkelingen en lopende zaken 
binnen de mini’s.  

 
Sportieve groet, 

De minicommissie. 
 

 

VERSTERKING MINICIE 
 

De minicommissie bestaat uit 7 enthousiaste 
ouders en een hoofdtrainer: Eline 

Konijnenberg, Claudia Cornelies, Wendy 
Spijkerbosch, Jolanda Essenstam, Mirjam 

ten Voorde, Riccardo van Ernst, Mathilde 
Pool en Eric Meijer. Aan het einde van dit 

seizoen zullen er een aantal leden stoppen 
en dus zijn we dringend en met spoed 

opzoek naar versterking.  
 

Dus de minicommissie is op zoek naar spontane, enthousiaste vrijwilligers 
(m/v) om de bezetting weer op orde te krijgen. Iets voor jou misschien? 

Neem dan contact op met één van de leden van de minicommissie. De 

minicommissie is per e-mail bereikbaar op het adres: minicie@alterno-
apeldoorn.nl.  

 
 

BAG2SCHOOL 
 

Denkt u bij het uitzoeken van de kleding aan de 
kledingactie van Bag2school? 

 
Over Bag2School 

“Bag2School” is een organisatie welke kleding 
(dames- heren- en kinderkleding) opkoopt. 

Daarnaast kopen ze ook schoenen, riemen, 
ceinturen, hoeden, handtassen, beddengoed, 



gordijnen en pluche speeltjes op. Voor iedere ingezamelde kilo krijgt 

Alterno €0,30.  
 

Hoe kan ik bijdragen? 

Uw kind krijgt een blauwe plastic “Bag2School” zak mee naar huis. Deze 
zak mag gevuld worden met alle hieronder genoemde artikelen welke u 

niet meer gebruikt.  
Uiteraard mogen er ook meerdere zakken gevuld worden. Hiervoor kunt u 

gewone vuilniszakken gebruiken. De ingeleverde goederen zullen in 
totaliteit op een weegbrug worden gewogen. 

Wij roepen iedereen op om de kledingkasten nog eens goed na te kijken 
op overtollige spullen. Misschien zijn er ook opa’s, oma’s, ooms en tantes 

of andere mensen in de omgeving die mee willen helpen inzamelen. De 
zak hoeft echt niet per se gevuld te zijn met 10 kg. Alle beetjes helpen! 

 
Inleverweek:  

Van maandag 21 mei t/m dinsdag 12 juni onder de trainingstijden en 
tijdens de week van Alterno in de Alternohal. 

 

Op donderdagmiddag 14 juni komt bag2school de zakken met kleding 
ophalen bij de Alternohal. 

 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van deze 

actie. De opbrengst van deze actie gaat dit keer naar het minikamp.  
 

Alvast hartelijk dank voor uw moeite en inzet! 
 

 
ERIC ALS TRAINER/COACH VAN DAMES 1 

 
Zoals iedereen vast heeft meegekregen, wordt de mini-hoofdtrainer Eric, 

ook hoofdtrainer en coach bij dames 1. Wat een mooie kans voor Eric en 
wat fijn dat hij ook nog bij de mini’s van Alterno blijft.  

 

Wij, als mini-commissie, feliciteren hem dan ook met deze uitdaging! 
 

 
KAMPIOENEN 

 
Het is alweer bijna een maand geleden dat onze 

miniteams hun laatste competitiedag van dit 
seizoen hebben 

gespeeld. 
Maar toch kijken we met 

z’n alle met veel plezier 
hierop terug. 

Maar liefs zes teams 
mochten zich deze 



ochtend kampioen noemen. 

En zich deze ochtend melden bij de minicommissie 
voor een heerlijk teamschotel. Het eerste team 

zat al om 10:15 aan de teamschotel terwijl het 

laatste team pas om 14:30 terug was in de hal.  
  

Voor de MD2, MF4 en MH2 was het tot de laaste 
wedstrijd spannend. 

De MD5 mocht zich na 
de eerste wedstrijd al 

kampioen noemen, 
terwijl ze nog een 

wedstrijd te gaan hadden. Voor JD3 en MF1 was 
deze ochtend een stuk minder spannend, zij 

waren ten slotte al kampioen.  
  

De wedstrijden van MH2 mochten we van 
dichtbij meemaken, 

en o wat was dit 

spannend. De 
concurent speelde gelijk tijdig op het veld 

ernaast en hun uitslag was net zo belangrijk. 
Beide teams speelde gelijk op tot de laaste set. 

Terwijl de meeste ouders het als wisten 
moesten we toch eerst de standen opvoeren 

voordat we definitief 
konden zeggen dat 

de MH2 kampioen 
was geworden. 

  
Voor de MD2 was het helemaal bijzonder, zij 

mochten zich deze ochtend voor de tweede keer 
op rij kampioen noemen. 

 

 
MINIKAMP 2018 

Alweer het 15e Alterno Minikamp wordt 
gehouden van 15 t/m 17 juni.  
De inschrijving is van start. Je kunt je inschrijven 

t/m 1 juni 2018.  

Het thema is zoals we tijdens de vossenjacht 

bekend hebben gemaakt is ‘’mijn held op 
sokken’’. 

Meld je aan via iDeal op de website van Alterno en het invulformulier via 

onderstaande link; https://goo.gl/forms/gqXV0fD0hEtIZ46y2 . 

https://goo.gl/forms/gqXV0fD0hEtIZ46y2


Let op de onderstaande zaken: 

- de kosten zijn € 60,00 per kind 
- de betaling gaat via iDEAL  

- het invulformulier via bovenstaande link 

- we gaan dit jaar weer naar `de Wildwal` in Lunteren 

 

 
DROS ALTERNO START MET BEWEEGDIPLOMA EN 

VOLLEYBALSPEELTUIN 
 

Vooruitkijkend naar het seizoen 2018-2019, zullen we ervoor moeten 
zorgen dat Alterno weer goede aanwas van mini-leden gaat krijgen. 

Daarom willen wij jullie vast vertellen over de komende projecten die wij 
aan het uitwerken zijn. 

Zo willen wij graag gaan starten met het Nijntje 
bewegen. Kinderen tussen de 2-4 jaar leren 

spelenderwijs in ongeveer 20 goed onderbouwde 
lessen de basisvormen van bewegen, dit samen met 

hun ouders en trainer. Als beloning krijgen ze het 

Nijntje Beweegdiploma waarop staat wat ze geleerd 
hebben. Hierdoor komen kinderen al vroeg in 

aanraking met bewegen, erg leuk voor broertjes en 

zusjes van al volleyballende mini’s. 

Daarnaast willen we een start maken met de 
sportspeeltuin, dit is een  

vervolg van het Nijntje beweegdiploma, voor kinderen 

tussen ca. 4-6 jaar. 
Omdat Eric er een drukke taak bij krijgt, maar 

bovenstaande projecten van belang zijn voor de 
mini’s, zijn wij als mini-commissie opzoek gegaan naar 

versterking. Wij zijn in contact gekomen met Hilda 
Knaapen. Binnenkort zal zij zich aan u voorstellen en 

laten wij u weten wat Hilda voor ons gaat doen. Erg 
blij zijn wij met Hilda als aanvulling, van harte 

welkom! 

 

 
PLANNING TOT DE ZOMER 

 
Zoals jullie allemaal hebben gezien is de nieuwe teamindeling afgelopen 

week verstuurd. In de komende periode zullen we een aantal rommelige 

weken treffen. Hieronder een paar data expliciet genoemd: 
 

 Maandag 21 t/m zaterdag 26 mei 



20e Week van Alterno (geen reguliere trainingen in deze week). 

 
 Dinsdag 12 juni 

Laatste trainingsavond voor de zomervakantie. 

 
 Vrijdag 15 t/m zondag 17 juni  

Het 15e Alterno minikamp (opgeven nog mogelijk !!) 
 

 Maandag 3 september 
Start minitrainingen na de zomervakantie. 

 
 

20e WEEK VAN ALTERNO 
 

Tijdens de week van Alterno van 21 tot en met 
26 mei zijn er ook diverse activiteiten voor de 

mini’s. 
 

Maandag 21 mei:  Black light volleybal 

Dinsdag 22 mei:   De uitdaging 
Woensdag 23 mei:  Clinics 

Zaterdag 26 mei:  Feestavond met mini  
    disco en huldiging van de 

    kampioenen van de 2e  
    helft. 

 
Voor meer informatie rondom de week van Alterno verwijzen wij u naar de 

site. Daar staan ook de tijden van de activiteiten vermeld.  
 

 
HILDA KNAAPEN STELT ZICH AAN U VOOR… 

 
Ik ben Hilda Knaapen, ik ben 50 jaar, moeder 

van een dochter van 19 en een zoon van 16 en 

na de zomervakantie ga ik bij de mini’s van 
Alterno aan de slag. De afgelopen jaren heb ik 

training gegeven aan de mini’s van Dynamo, 
maar nu stap ik over naar Alterno. En Alterno 

voelt voor mij als thuiskomen. Jaren geleden 
heb ik hier 6 jaar met veel plezier gevolleybald 

maar door blessures moest ik helaas stoppen. 
Nu speel ik alweer een aantal jaren bij Dynamo 

en daar blijf ik volgend seizoen ook nog  
 volleyballen. Als we dan ‘uit’ bij Alterno moeten spelen, voelt het heel 

vertrouwd en kom ik nog altijd veel bekenden tegen. 



Ik zal sowieso op woensdagmiddag een aantal trainingen voor de mini’s 

van Alterno verzorgen en ik ben aanspreekpunt in de hal. Als er iets is, 
spreek me gerust aan of kom even kennismaken. Tevens ga ik op de 

woensdagmiddag het Nijntje beweegprogramma opzetten voor kinderen 

van 2 tot 5 jaar. Doel van het Nijntje beweegprogramma is het 
spelenderwijs aanleren van motorische vaardigheden. Denk hierbij aan 

springen, klimmen, klauteren, kruipen, glijden, gooien, vangen, 
schommelen enz. Ontzettend leuk voor het kind én de ouder, want de 

ouders doen gezellig mee in de zaal. Als de kinderen alle vaardigheden 
beheersen, krijgen ze hun Nijntje beweegdiploma en daar maken we altijd 

een enorm feest van bij Monkey Town. Het Nijntje beweegprogramma 
geef ik tevens bij gymnastiekvereniging KDO en het afgelopen seizoen 

met veel succes bij Dynamo. 

Ik verheug me erop jullie in de hal te zien. 

 
 

JAARPLANNING 
 

Op de volgende pagina hebben we een jaarplanning opgenomen. We 

hebben geprobeerd om al zoveel mogelijk vast te leggen. Natuurlijk zijn er 
altijd wijzigingen in het programma mogelijk, maar zo heeft u in ieder 

geval een leidraad voor het komende seizoen. 
 

Jaarkalender 2017-2018: 

 

MEI: 

21 mei   Start inzamelen kleding Bag3School 
21 mei   Geen trainen ivm 2e Pinksterdag 

21- 26 mei  Week van Alterno (geen reguliere trainingen) 

 
JUNI: 

12 juni    Laatste minitrainingen 

14 mei    Ophalen verzamelde kleding Bag2School 
15,16,17 juni  MINIKAMP 2018 (Opgeven nog mogelijk!!) 

 
 

 

Voor meer informatie of activiteiten: houd de website op 
www.alterno-apeldoorn.nl in de gaten! 

Of volg ons op:    

 
 

 

http://www.alterno-apeldoorn.nl/

