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Hallo allemaal,  
 
Het seizoen 2021-2022 zit er alweer op. Wat was het fijn om iedereen weer te kunnen ontvangen in 
de sporthal en daarbuiten!  Afgelopen seizoen is ons lesaanbod uitgebreid met Powerwalking en er 
is weer een hardloopclinic gestart. Verderop kunt u hierover lezen.  
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de verschillende sportonderdelen en natuurlijk allerlei 
nieuwtjes!  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 
Steps – Pilates – Sport & Spel- Bodyshape 
Afgelopen maanden hebben de leden van de volwassen sporten weer flink getraind.  
Gerda weet telkens een afwisselend trainingsprogramma aan te bieden, waarbij steeds een ander 
aandachtsgebied aan bod komt, zoals conditietraining, verschillende spieroefeningen en balans.  
 
Zaterdag 18 juni hebben 7 leden zich aangemeld om mee te doen met de drie korte demolessen 
tijdens ‘Lemelerveld Beweegt!’ Super!  
 
Voor Sport & Spel kunnen we zeker nog meer leden gebruiken. 
Sport & Spel is voor iedere volwassene die het leuk vindt om in een groep aan het werk te gaan. 
Dus ook voor de sportieve man! Tijdens de lessen wordt er o.a. aandacht besteed aan conditie 
d.m.v. estafette of circuit training, worden er balspellen gedaan en zijn er spieroefeningen.  
Elke week weer een gevarieerd programma. 
Kom gerust twee proeflessen meedoen en meld je aan!  
 

Summerfit lessen: we hebben de mogelijkheid om tijdens de zomervakantie in shape te blijven 

en onze conditie op peil te houden.  
Volwassensport van VZOD gaat door op dinsdagavond 9, 16 en 23 augustus van  
19.00-20.30 uur in de spelzaal. Wekelijks stuurt Gerda via de whatsapp groepen een reminder.   
Vooraf aanmelden is niet nodig.  
Er zijn geen lessen in de spelzaal van 18 juli t/m 5 augustus.          

 
We starten weer met alle lessen in de week van 29 augustus.     
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 



 

Streetdance 

Wat superfijn dat we na de kerstvakantie weer konden dansen in de spelzaal! 

Januari is de maand waarin een nieuwe dansgroep wordt gemaakt voor schoolgroep 2 en 3. Dit 

seizoen is dat helaas niet gelukt door te weinig nieuwe leden in de periode hiervoor. In die tijd was 

samen dansen door de pandemie niet mogelijk. Met als gevolg dat er te weinig nieuwe 

aanmeldingen kwamen. Daardoor bleven groep 2, 3 en 4 bij elkaar in de dansgroep. Dit was niet 

wenselijk en vooral voor groep 4 te veel leeftijdsverschil. We gaan er vanuit dat komend seizoen 

de aanmeldingen weer voldoende zullen zijn, zodat er in januari 2023 een nieuwe groep gemaakt 

kan worden.  

Linda Ros is wat eerder dan gepland met zwangerschapsverlof gegaan en Pleun van den Berg 

heeft haar vervangen. Volgens ons is iedereen dik tevreden over Pleun!  Pleun is de afgelopen 

periode druk geweest met haar examen voor haar studie Dans. Sommige lessen konden op het 

laatste moment niet doorgaan en werden op andere dagen weer ingehaald. Dit heeft veel van 

jullie flexibiliteit gevraagd, waarvoor hartelijk dank!  

Pleun heeft op vrijdag 17 juni haar einddansen voor haar examen laten zien in het theater van 

Landstede Zwolle. Het was een fantastische avond met hele mooie dansen. Pleun is geslaagd en 

gaat volgend schooljaar studeren in Arnhem. Top gedaan Pleun en heel veel succes!! 

 

Op 24 april kregen we fantastisch babynieuws!    

Mint is geboren.          

Dochter van Linda en Bas Ros en zusje van Sammie.                                                                                                                                                                                                                      
Zie op de foto hoe schattig ze eruit ziet,                                                                                                               
samen met trotse Mama Linda. 

 

 

 

Streetdance heeft meegedaan aan ‘Lemelerveld Beweegt’. Een initiatief van de Gemeente 
Dalfsen. Een groep dansers van Streetdance heeft zich spontaan aangemeld om mee te doen aan 
een extra les.  Het was een warme dag, wat ook een beetje een weerslag had op de hoeveelheid 
publiek, maar toch zijn een paar meisjes speciaal naar de sporthal gekomen om te kijken of 
Streetdance iets voor hen is.  

 

 

  



 

Vrijdag 8 juli was de zomeruitvoering. En voor het eerst sinds december 2019 konden we weer 

een dansshow geven voor publiek! Het was een spetterende show en er zijn weer heel wat 

talenten gespot! 

Linda heeft genoten van de dansen en heeft jullie allemaal erg gemist. Ze staat te popelen om 

samen met jullie van 2022/2023 weer een tof dansseizoen te maken.  

Volgend seizoen starten de danslessen op woensdag 31 augustus en vrijdag 2 september. 

Tot dan allemaal en een hele fijne zonnige zomer!! 

 

Vrijdag   16:15-17:00    Move-it (groep 3 en 4)   

               17:00-18:00    Just Dance (groep 5) 

Woensdag  17:00-18:00    X-plosion (groep 6 en 7) 

  18:00-19:00    Touchdown (groep 8 en VO) 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Hardlooptraining  
De maandagavond hardloopgroep onder leiding van Karin loopt 
gestaag door; 7 leden gaan het dorp door of naar de Lemelerberg, 
volop variatie en plezier, samen sporten is zoveel leuker! 
 
Helaas zijn er afmeldingen bij de dinsdagavond hardloopgroep voor 
gevorderden. Daarom hebben wij moeten besluiten om deze groep op te heffen.  
Joey Rozendal is vanaf 2016 hardlooptrainer geweest voor onze vereniging.  
Joey bedankt voor je inzet en enthousiasme! 

          

Ren mee met VZOD! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
 



 

Powerwalking 

Wij hebben ons sportaanbod uitgebreid: in februari zijn er 2 Powerwalking groepen gestart onder 
leiding van Elvira Oldemaat. Stevig wandelen met onderweg spierversterkende 
oefeningen op maandag- en woensdagochtend 9 uur. We hebben circa 15 
deelnemers en hopen in de toekomst op meer aanmeldingen. (Neem gerust je 
buurvrouw/zus/vriendin mee voor een proefles).  
Helaas heeft Elvira aangegeven dat ze eind juli wil stoppen, jammer!  
Hartelijk dank voor je inzet Elvira!  
 
We hebben instructrices gevonden, twee officiële Zession Powerwalking trainers! Opgeleid bij de 

Powerwalkschool in Vught.  

Diana Veldhuis (woensdagochtend) en vanaf 26-9 Marlijn van Oversteeg (maandagochtend).   

Het bestuur is druk op zoek naar nog een (inval) trainer voor Powerwalking.  
Weet je nog iemand of heb je zelf zin om de Powerwalk cursus te volgen? Laat het ons weten!  
 

         Welkom Marlijn (links) en Diana (rechts).  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Hardloopclinic 
Op maandag 25 april is voor de derde keer de hardloopclinic gestart. Deze bestaat uit 10 lessen. 
Onder leiding van Rianne Loomans hebben de beginnende lopers vorige week maandag hun 
eerste doel bereikt en allemaal 5 kilometer hard gelopen. Mooi om te horen en te zien! 
Er is al kennis gemaakt met de hardloopgroep van Karin, waar jullie gerust kunnen aansluiten.   
Rianne bedankt voor je inzet en enthousiasme! 
 

   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 



 

Gym/turnen 

Fijn dat we het afgelopen half jaar weer gewoon binnen konden trainen. We hopen het komend 

seizoen eindelijk weer eens ouderwets seizoen te kunnen draaien met leuke activiteiten zoals een 

uitvoering, onderlinge wedstrijdjes, turnlessen in de sporthal in Almelo etc.  

Helaas hebben we tijdens de laatste gymles afscheid genomen van Daisy, aangezien zij besloten 
heeft om te stoppen met trainen bij ons. Wij hebben haar hartelijk bedankt voor haar trainingen 
en we wensen haar veel succes bij alles wat ze gaat doen.  
Ook Maud heeft aangegeven om te stoppen met training geven i.v.m. de drukte rondom haar 
studie. Ook haar hebben we hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet. Maar mocht de nood 
aan de man zijn, dan mogen nog altijd een beroep op Maud doen. Fijn! Succes Maud met je studie. 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe trainster om ons 
team te versterken. Dus als u nog iemand kent, neem dan 
gerust contact op met ons bestuur.  
 
Eerste les na de vakantie: dinsdag 30 augustus 
 
Groep 1: 15-15-16.00 
Groep 2: 16.00-17.00 
Groep 3: 17.00-18.00 
Groep 4: 18.00-19.00 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Algemene informatie 
 
• Van de opbrengst van Rabobank Clubsupport hebben we 20 

nieuwe matten voor grondoefeningen aangeschaft. De oude zijn 
in Corona tijd buiten gebruikt en waren ook aan vervanging toe. 
Met dank aan Alfons Marsman, die 2 beugels heeft gemaakt en 
bevestigd, zodat we de matten kunnen ophangen. De matten 
worden bij meerdere lessen gebruikt.  
 

• Gelukkig konden de jeugdleden dit jaar gewoon weer langs de 
deuren met de Jantje Beton collecte.  
Zij hebben het mooie bedrag van € 1628,62 opgehaald en de 
helft is voor onze eigen clubkas. Hiervan zijn al wat nieuwe 
materialen aangeschaft voor de uitvoering van de Streetdance.  
 



 

• Na 6,5 jaar actief te zijn geweest in het bestuur, gaat Marja Koenjer ons helaas verlaten.  
Marja heeft veel werk verricht voor onze vereniging en met name voor de Streetdance.  
Marja, hartelijk dank voor al je werk en inbreng. We wensen je heel veel succes bij alles wat je 
gaat doen! 

 

• Zaterdag 18 juni hebben we meegedaan met ‘Lemelerveld beweegt’.  
In samenwerking met de gemeente Dalfsen hebben we ons 
gepresenteerd in sporthal Heidepark, samen met nog 9 andere 
verenigingen. Mooi dat we ons op deze manier konden presenteren.  
Volgend jaar doen we zeker weer mee!  
Pleun en Gerda bedankt dat jullie je hebben ingezet om een les te 
presenteren! 
 
 
 
 
 
 

• We zijn op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken. 
Het bestuur van VZOD is een dynamisch en betrokken bestuur, welke met veel plezier 

ongeveer 1x in de 6 weken vergadert.  
Lijkt het jou leuk om samen met ons deze geweldige unieke sportvereniging in Lemelerveld 

genaamd VZOD te laten bestaan ... meld je dan aan! 

Je leert veel mensen kennen van bijvoorbeeld de gemeente en andere verenigingen en steekt 

er zelf ook wat van op!  
 
Wil je liever niet in het bestuur, maar wil je wel op een andere manier betrokken zijn:  
Alle hulp is welkom! Vind je het bijvoorbeeld leuk om 1x per 2 weken foto’s te maken van 
onze sporten en deze te delen op social media? Laat het ons weten! 
Ben je goed in teksten maken voor fondsenwerving, redactionele stukjes schrijven voor de 
Lemelervelder of op Sukerbiet.nl e.d.? Superfijn! 
Vindt je het leuk om onze website bij te houden?  
Of wil je ons helpen met de zoektocht naar nieuwe trainers? Heel graag! 
 

Heb je interesse of vragen hierover, mail vrijblijvend naar vzodlemelerveld@hotmail.com of 
app/bel een bestuurslid voor vragen/uitleg.  
 

• De kascommissie bestaande uit Sonja Nijhoff en Fons Hulsman, heeft de administratie van de 
afgelopen jaren gecontroleerd en akkoord bevonden. Bedankt voor jullie tijd en het 
meedenken! Voor het komende seizoen zoeken we nog een nieuw lid voor de kascommissie. 
Je kunt je aanmelden via de mail.  
 

• Zoals we vorig jaar hebben aangegeven, blijft onze financiële situatie een punt van aandacht. 
We merken gelukkig dat het ledenaantal weer wat is aangetrokken, maar hebben ook te 
maken met stijgende kosten. Ons doel is om de contributie zo laag mogelijk te houden. 
Hopelijk kunnen we nog aanspraak maken op een aantal regelingen van de overheid, waarvoor 
we een aanvraag hebben gedaan. Daarnaast is er een sponsorplan in ontwikkeling, want 
zonder sponsoring kan VZOD helaas niet blijven bestaan.  

mailto:vzodlemelerveld@hotmail.com


 

 

• Wist u dat wij, naast                      Facebook en                                         ,  
 
 
 
ook te vinden zijn op   Instagram ? 
 
 
Hierop plaatsen wij regelmatig nieuws en foto’s van activiteiten. Volgt u ons al? 

 
 

Een fijne vakantie toegewenst namens:  

Marja Koenjer, Evelien Marsman, Olga Jansen Holleboom en Bianca Tielbeke (bestuur VZOD) 

 

 


