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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2019. Ook wij zijn weer terug van 
ons kerstreces. Wel is er in de vakantie door veel teams en spelers 
gevolleybald. Hier leest u in onze nieuwsbrief nog meer over.  
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat onze projecten Nijntje en Zuidbroek 
nog verder ontwikkeld zullen worden. Weet u nog kinderen, vriendjes en 
vriendinnetjes van uw kinderen? Laat ze eens op een leuke manier kennis 
maken met sport. Daarnaast zijn we alweer opgestart met ons 
scholenproject.  
 
We zijn ook alweer druk bezig met het plannen van activiteiten voor de 
komende periode, vooral de activiteit die we extra kunnen doen van de 
opbrengst van de bag2school actie, wordt weer eens iets anders dan 
anders. 
 
We draaien alweer een week of twee in de nieuwe teamsamenstellingen. 
Voor een aantal teams geen en voor een aantal teams enorme impact. We 
doen altijd ons uiterste best om naar ieder zijn feedback op de 
teamindeling te luisteren en te reageren. Vandaar ook dat we de termijn 
van 2 weken aanhouden om reacties te ontvangen en terug te reageren. 
 
Graag willen we het douchen nog even onder de aandacht brengen. De 
afgelopen maanden merken we dat er steeds minder kinderen onder de 
douche gaan. De afspraak is dat kinderen vanaf de E douchen na de 
trainingen en wedstrijden. Dit stimuleren wij zeer, zeker om dit als team 
te doen. Het is hygiënisch en beter voor je lichaam om dit na het sporten 
direct te doen. 
 
 

SINTERKLAASFEEST 
 

Ook dit jaar kwam de Sint een kijkje nemen bij 
Alterno. Wat hebben de kinderen genoten van de 
spelletjes, het volleyballen met de Pieten. En het 
bezoek van Sint. Daarna was het tijd om 
helemaal los te gaan op de disco. Zelfs de Sint en 
zijn pieten kwamen nog even meedansen. Het 
was weer een geweldige avond bij Alterno. We 
hopen dat de Sint elk jaar wil langskomen bij ons. 

 



NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA & SPORTSPEELTUIN 

We zijn gestart 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 

Meedoen?  : Dat kan een maand GRATIS 

Wat te doen? : Stuur een mail naar minicie@alterno-apeldoorn.nl  

 
 

AFDELING ZUIDBROEK 
 

Volleybal vereniging Dros-Alterno begint trainingen in de wijk Zuidbroek.  
Op de vrijdagmiddag is het een vrije inloop training. 
 



Hilda Knaapen verzorgt de 
trainingen 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  

 
 

 
NIEUWJAARS MINITOERNOOI 

       
Ook dit jaar zijn we het nieuwe jaar weer gestart 
met ons jaarlijks Minitoernooi. Er deden in totaal 
17 teams mee. Waaronder 3 Alterno teams.  
 
Het werd een sportieve dag. Na al die 
feestdagen, rustig aandoen en lekker uitslapen 
vonden de kinderen het heerlijk om weer een 
sportieve dag te hebben. En werd er fanatiek 
gevolleybald. Het waren mooie wedstrijden en de 
sfeer zat er goed in. Leuk om naar te kijken.  

 
En dan rekenen na de wedstrijd; op welke 
plaats staan we. Bij niveau 4 streden Dynamo 
N4.5 en Dynamo N4.2 voor plek 1 en 2. Bij 
niveau 6 streden de teams van Auto van Oort 
en EVV Bultman-Hartholt tegen elkaar. De 
winnaars werden beloond met een 
teamschotel.          
             
Het was een geslaagde dag met veel 
sportiviteit en plezier. Hopelijk volgend jaar 
weer een succes!                                           
 



 
 

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: 
 
FEBRUARI: 
9 februari   Competitie 
24 februari  Februari activiteit 
25 – 1 maart  Voorjaarsvakantie  
 
MAART: 
4 maart   Start lootjes actie 
9 maart   Competitie 
23 maart   Competitie 
 
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:    


