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23 december t/m 7 januari Kerstvakantie  Geen training
13 januari Open training  De Zijde, Bergschenhoek
5 februari t/m 9 februari Sponsorloop   Tijdens de training 
24 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie  Geen training
25 maart Voorronde TENACO Cup De Zijde, Bergschenhoek
28 maart Algemene Ledenvergadering n.n.b
30 maart Goede Vrijdag  Geen training
2 april 2e Paasdag  Geen training
27 april t/m 13 mei Meivakantie  Geen training
21 mei 2e Pinksterdag  Geen training
3 juni Finale TENACO Cup De Zijde, Bergschenhoek

ACTIVITEITENKALENDER
Datum Omschrijving Waar Bijzonderheden

Foto’s van alle activiteiten staan op de website 
www.tenacorotterdam.nl, kopje ‘Media-Album’ 

en op onze Facebook pagina.

OPEN TRAINING

Op zondag 5 november was de eerste 
open training van dit seizoen. Iedereen kon 
eens trainen in een echte turnhal! 
Om 9.30 uur was het verzamelen bij de 
Ben Webster om gezamenlijk naar de 
Zijde te Bergschenhoek te gaan. In de 
hal is er eerst een warming up gedaan. 
Vervolgens zijn de kinderen in groepjes 
langs alle toestellen gegaan en konden zij 
hun kunsten laten zien aan de aanwezige 
ouders op de tribune. 

Tussendoor even pauze waarbij de 
kinderen een flesje water kregen. Aan het 
einde van de training heeft iedereen een 
doosje rozijntjes gehad. 
Het was een leuke en gezellige ochtend. 

De volgende open training is op zaterdag 
13 januari 2018 van 14.00 tot 16.00 uur. 
We hopen dat jullie dan weer van de partij 
zijn!!

HALLOWEEN

Op zaterdag 28 oktober is het weer 
tijd om te griezelen. ’s Middags is de 
halloweencommissie het Wollefoppenpark 
in gegaan om het park te versieren. 
Beladen met dozen vol versiering gaan zij 
het park griezelig mooi versieren. Na het 
eten en het schminken gaan alle griezels 
het park in.

Vanaf 19.15 uur verzamelen de eerste 
kinderen zich bij de Ben Webster om in 
groepjes richting het park te gaan. De 
eerste groep prachtig verkleedde TENACO 
leden schrikt zich een hoedje. Tom is erg 
bloederig geschminkt en de meiden zijn 
afschrikwekkend.

De laatste groep kinderen lopen net als 
alle voorgaande groepen wat witjes van 
schrik maar breed lachend het park uit, hun 
zakken vol met snoepjes. De griezels waren 
eng maar Halloween is toch ook zo leuk!

Volgend jaar zijn wij weer van de partij.
Jullie ook?

BOWLEN

Zaterdag 25 november was het bowlen! 
Aan het begin van de middag verzamelen 
en vervolgens lopen naar Lake 7. 
Helaas zijn ze een beetje nat geregend.

Na de kinderen in 2 groepen te hebben 
verdeeld kon de ene groep met bowlen 
beginnen terwijl de andere groep heerlijke 
pannenkoeken mocht gaan eten. Er werd 
fanatiek gegooid en na een uur werden de 
groepen gewisseld. 

Iedereen heeft een leuke middag gehad 
op de bowlingbaan en genoten van de 
pannenkoeken.

SINTERKLAAS

Op donderdag 30 november is Sinterklaas 
met zijn pieten ons weer komen opzoeken 
in de Ben Websterzaal. 

De kinderen hebben eerst, ter 
voorbereiding op de komst van de Sint, 
allerlei spelletjes gedaan, de Pietendans 
gedanst en veel liedjes gezongen. Na een 
snoepje en wat drinken kwam Sinterklaas 
met zijn pieten binnen.
De kinderen deden de Pietendans voor 
Sinterklaas en van de pieten hebben ze 
nóg een dansje geleerd. Aan het einde 
van de avond hebben alle kinderen een 
cadeautje gekregen van Sinterklaas en 
zijn pieten. 

Het was weer een gezellige avond!

Griezels tijdens Halloween

Open Training

Bowlen

Tijdens schoolvakanties zijn er geen trainingen.



AANMELDEN / OPZEGGEN
Turnen: dè sport voor uw zoon/dochter? 

Aanmelden kan schriftelijk bij onze penningmeester:
Claudia Vos, Kroonstaddreef 27, 3067 RT  Rotterdam.

Na de eerste 2 (gratis) lessen kunt u een inschrijfformulier bij de trainer krijgen.  
U kunt dit ook downloaden van onze site, invullen en 
emailen naar penningmeester@tenacorotterdam.nl.

Of is het dat toch niet helemaal? 
Dan kunt u het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail opzeggen 

bij onze penningmeester (adressen hierboven).
Let op: we hanteren één maand opzegtermijn !

E-MAILADRESSEN & TELEFOONNUMMERS

Is uw telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd?

Wilt u dit dan per mail doorgeven aan ons via
penningmeester@tenacorotterdam.nl.

Dan kunnen we u altijd bereiken indien dit nodig is.

Bedankt!

FONDSEN EN SUBSIDIES VOOR ONZE LEDEN

In de gemeente Rotterdam zijn een aantal fondsen en subsidies om u financieel bij te staan om uw kind(eren) te laten sporten bij onze vereniging:
☺ Jeugdsportfonds Rotterdam www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam, mail rotterdam@jeugdsportfonds.nl
 bel op maandag tussen 13-17 uur of woensdag tussen 9-13 uur naar 010-479 4457;
☺ Stichting Mee Doen in Rotterdam (www.meedoeninrotterdam.nl of bel 010-240 0189)

Voor meer informatie (voorwaarden, enz.) kijkt u op www.rotterdamsportsupport.nl / Financiële ondersteuning / Fondsen en subsidies voor leden. 

TENACO wenst u

TENACO KAMP

Het jaarlijkse TENACO Kamp was een groot succes. Lees hieronder hoe Jet het kamp heeft ervaren:

De foto’s van het kamp staan op onze website: www.tenacorotterdam.nl.

Hoi, ik ben Jet, ik zit al 3 jaar bij TENACO en ben nu voor de 2e keer mee geweest op kamp.
Het kamp begint op vrijdagavond al bij de Ben Websterstraat. Als je ouders rijden dan begint het pas als zij weggaan bij het kamphuis, maar voor mij al bij de Ben Webster (mijn ouders reden dit keer niet).
Bij het kamphuis aangekomen snel een kamer en een bed opzoeken met je vriendinnen, want het is natuurlijk wel zo gezellig als je met bekenden op de kamer zit.
Vrijdagavond eten we meestal een broodje knakworst en hebben we kennismakingsspellen gedaan. Rond 23 uur vertrok de groep voor de dropping, en hebben wij nog lekker gekletst op de slaapzalen.
Zaterdag vroeg op aan het ontbijt en dan weer allemaal spelletjes gedaan. Het was helaas wat regenachtig waardoor wij niet naar het bos konden en de spellen bij het kamphuis hebben gedaan.Zaterdagavond TENACO Got Talent met het thema Jungle. We hebben erg gelachen met de act van Pascal, Edwin, Tom en Boris. De ontbijtkoek kwam hun oren uit.Na TENACO Got Talent was het tijd voor het Casino een spel waarin het casino nagespeeld wordt met onder andere een levende fruitautomaat, met vers fruit. En natuurlijk héél laat slapen. Want slapen doe je niet veel op kamp.

Zondagochtend... lekker uitslapen zat er niet in want we werden wakker gemaakt met pannendeksels voor de ochtendgymnastiek. Na het ontbijt gaat het dan echt heel snel met een opruim/schoonmaak spel. Heerlijk friet en een kroket gegeten tussen de middag. Helaas... het was half 4 en toen moesten we toch echt weer naar huis.
Van mij had het wel een week mogen duren. 

Volgend jaar ga ik echt wel weer mee!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fijne Feestdagen 
en een

gezond en sportief 2018 !


