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We zijn inmiddels een aantal weken bezig met het nieuwe seizoen. Er is 
veel getraind en de eerste wedstrijden zijn ook al weer gespeeld. 
Afgelopen zaterdag was de 2e mini-ochtend. Ook deze vond weer plaats in 
de Alternohal. 
 
Veel kinderen zijn een aantal weken geleden vol plezier gestart op een 
nieuw niveau en in een ander team. Altijd weer even spannend. Raken we 
net zo goed op elkaar ingespeeld als vorig seizoen? Er zijn al weer leuke 
dingen ontstaan en zo wordt er aan alle kanten hard gewerkt. Helaas 
moesten we na de definitieve teamindeling nog extra hard puzzelen bij de 
jonge jongens. Door uitval werden de teams te kwetsbaar, waardoor er 
nog flink geschoven is vlak voor de eerste mini-ochtend. 
 
Vooruitkijkend naar de komende weken staan er een aantal activiteiten op 
het programma. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Als eerst de 
mini-nacht die na jaren weer terug is. Hopelijk is er veel belangstelling 
voor deze spannende activiteit. Wie wil er nu niet een nachtje logeren in 
de hal waar je elke week een paar uurtjes volleybal speelt? Daarnaast 
start de mini-activiteitencommissie ook de voorbereiding voor de 
Sintavond. Mocht u als ouder willen ondersteunen in de voorbereiding, 
kunt u zich melden bij het bekende mailadres van de minicie. 
 
 
 

NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA & SPORTSPEELTUIN 

Na de herfstvakantie starten we met de 
lessen Nijntje beweegdiploma en de 
sportspeeltuin.  

Nijntje is er voor alle kinderen van twee 
tot vier jaar. Doel van het Nijntje 
beweegdiploma is het spelenderwijs 
aanleren van motorische vaardigheden. 
Denk hierbij aan springen, klimmen, 
klauteren, rollen, kruipen, glijden, 
schommelen, gooien, vangen enz. Door 
het aanbieden van een gevarieerd 
programma komen alle beweegvormen 
aan bod. Het kind beleeft absoluut veel 
plezier aan de lessen en u als ouder ook, want ouders (of opa’s en oma’s) 
doen gezellig mee in de les. Zo hoeven de kinderen niet te wachten en u 



helpt en stimuleert uw kind om steeds een stapje verder te komen in zijn 
of haar ontwikkeling. En we zijn allemaal druk. Hoe fijn is het dan om 
lekker een uurtje alle aandacht voor het kind te hebben! Nadat uw kind 
alle onderdelen onder de knie heeft, is er een Nijntje beweegdiploma-
feestje. We maken daar een groot feest van en alle kinderen krijgen dan 
hun beweegdiploma! 

De sportspeeltuin is er voor kinderen van 4 en 5 jaar. Hier wordt ook 
gewerkt aan de motorische ontwikkeling, maar er komt ook een stukje 
balvaardigheid aan bod, als opstap voor het cmv-volleybal. 

De lessen worden gegeven op de volgende tijden: 

Nijntje  : woensdagmiddag van 16.30 t/m 17.30 uur 

Sportspeeltuin : maandagmiddag van 16.30 t/m 17.30 uur 

Plaats  : Alternohal 

 
 

START AFDELING ZUIDBROEK 
 

Volleybal vereniging Dros- 
Alterno begint trainingen in de 
wijk Zuidbroek. Na lang 
overleggen, plannen maken en 
uitwerken is het dan eindelijk 
zover.  
Alterno start na de 
herfstvakantie met instroom 
trainingen in Zuidbroek. We 
zullen daarom op de 
vrijdagmiddag een vrije inloop 
training starten in Zuidbroek.  
 
Hilda Knaapen zal de trainingen gaan verzorgen en ben je enthousiast 
geworden voor volleybal dan kun je misschien ook nog een extra training 
doen in de Alternohal.  
 
De trainingen gaan plaatsvinden vinden in sporthal Het Kristal.  
Adres van deze sporthal is: Citroenvlinder 87, 7323 RC Apeldoorn.  
 
We zullen de trainingen aanbieden in 2 tijdsblokken:  
Kinderen tussen de 6 en 9 jaar van 16.00 t/m 17.00 uur 
Kinderen tussen de 9 en 12 jaar van 17.00 t/m 18.00 uur 
 



Heb je vragen of wil je hier meer over weten? Stuur dan gerust een mail 
naar minicie@alterno-apeldoorn.nl  
 

MININACHT  
 

 
 

Na een paar jaar weggeweest te zijn is het dan eindelijk weer zover. De 
altijd leuke mininacht. Vind je het leuk om eens te slapen in de hal? Om 
samen met je teamgenoten leuke activiteiten te doen? Samen te kijken 
naar de wedstrijd van Alterno Dames 2? Meld je dan nu aan door een mail 
te sturen naar minicie@alterno-apeldoorn.nl 

 
 
 

BAG2SCHOOL 
 

Denkt u bij het uitzoeken van de zomer/winterkleding 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 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 3 t/m 14 november onder de trainingstijden in de Alternohal. 
 
Op woensdagmorgen 14 november komt bag2school de zakken met 
kleding ophalen bij de Alternohal. 
 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van deze 
actie. Alvast hartelijk dank voor uw moeite en inzet! 
 
 

NIEUWJAARS MINITOERNOOI 
 
Op woensdag 2 en donderdag 3 januari 2019 organiseren wij het 
minitoernooi voor jullie.   
 
 Woensdag 2 januari           Donderdag 3 januari  
-> Niveau 5 (E)                   -> Niveau 2 (H)           
-> Niveau 6 (D) laag        -> Niveau 3 (G)  
-> Niveau 6 (D) hoog      -> Niveau 4 (F)            
 
Deze dagen zullen de wedstrijden starten om 10.00 uur en duren tot aan 
het eind van de middag. De wedstrijden in een bepaalde poule zullen niet 
de hele dag in beslag nemen. Het kan dus zijn dat een team pas later op 



de dag hoeft te starten of eerder klaar is. Dit hangt af van het aantal 
aanmeldingen. Het definitieve programma sturen we voor de kerst naar 
de contactpersonen en komt op de Alterno site (www.alterno-
apeldoorn.nl) te staan.   
  
Mocht het zo zijn dat we te weinig aanmeldingen hebben voor beide 
dagen, dan zal het toernooi op donderdag 3 januari gespeeld worden.  
  
We hopen natuurlijk dat jullie met je team meedoen. Elk team dient zelf 
voor een scheidsrechter te zorgen.  
 
Je kunt je team (minimaal 4 pers) inschrijven tot 10 december 2018.  
 
Zend je inschrijving naar: minicie@alterno-apeldoorn.nl 
 

 
JAARPLANNNING 

 
We proberen zo zorgvuldig mogelijk te plannen zodat iedereen altijd kan 
werken met een duidelijk overzicht. We zullen dus ook niet alles wat hierin 
staat herhalen met losse mails. 
 
Jaarkalender 2018-2019: 
 
OKTOBER: 
20 oktober  Mininacht Alternohal 
22 - 26 oktober  Herfstvakantie 
 
NOVEMBER: 
3 november  Competitie 
3 – 14 november Inleverweek Bag2school 
10 november  Competitie 
23 november  Sinterklaas activiteit 
24 november  Competitie 
 
DECEMBER: 
5 december  Geen trainen i.v.m. Sinterklaasavond 
Vanaf 10 december Oliebollenactie 
15 december  Competitie 
Vanaf 19 december Geen trainen i.v.m. Kerstvakantie 
 
JANUARI: 
2 – 3 januari  Nieuwjaars minitoernooi 
7 januari   Start trainingen 2e seizoenshelft 
26 januari   Competitie4 
 



FEBRUARI: 
9 februari   Competitie 
25 – 1 maart  Voorjaarsvakantie  
 
MAART: 
3 maart   2 tegen 2 toernooi  
4 maart   Start lootjes actie 
9 maart   Competitie 
23 maart   Competitie 
31 maart   Bounzmiddag  
 
APRIL: 
6 april   Competitie 
13 april   Competitie 
19 april   Geen trainen i.v.m. Goede Vrijdag 
22 april   Geen trainen i.v.m. 2e Paasdag 
23 – 3 mei  Meivakantie 
 
MEI: 
5 mei   Vakantie activiteit 
6 mei   Start trainingen in voorlopige teamindeling  
20 - 29 mei  Inleverweek Bag2school 
30 - 31 mei  Geen trainingen i.v.m. Hemelvaartsdag 
 
JUNI: 
10 juni   Geen trainingen i.v.m. 2e Pinksterdag 
14 juni   Laatste trainingsdag seizoen 2018-2019 
21 – 23 juni  Minikamp 2019 
 
Voor meer informatie of activiteiten houd de website op 
www.alterno-apeldoorn.nl in de gaten. 

Of volg ons op:    


