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Hallo allemaal!! De scholen zijn weer begonnen en het nieuwe
sportseizoen is weer gestart. Er wordt alweer volop getraind en het
luie zweet wordt er weer uitgewerkt :-)
We wensen jullie een sportief en succesvol seizoen!

JAARMARKT
Op 2 september vind de jaarmarkt in Kesteren weer plaats. Ook dit
jaar zullen verschillende leden van de GTVK springgroep weer
supermooie en spannende sprongen laten zien op de tumblingbaan
tijdens de Demo. Ook zal de dans van de partij zijn en ons verrassen
met hun pasjes.
De demo's zullen plaatsvinden om 15:30 en om
19:30 ter hoogte van de apotheek. Komt allen
kijken!!!

FAMILIEDAG
Op 3 oktober is het weer zover: De familiedag! Vorig jaar was het een
groot succes en een hoop kinderen en hun ouders kwamen even
binnenlopen voor een kunstje op de toestellen, een rondje op het
springkussen of gewoon voor een heerlijk bakje koffie en een praatje.
We gaan er dit jaar een nog beter feestje van maken, dus schrijf deze
datum in je agenda!!

JUF HANNEKE
Zoals de meeste mensen wel weten, is juf
Hanneke zwanger van hun 2de kindje.
Binnenkort gaat ze met zwangerschapsverlof.
We zijn hard bezig om een vervanger voor
haar te regelen, maar dat wil nog niet zo lukken. Mocht iemand nog
suggesties hebben, dan horen we dat graag!

OPROEP
We hebben er al wat vaker een oproep voor gedaan, maar ik doe het
toch nog maar een keertje.
We zoeken nog steeds een bestuurslid die ons team wil versterken.
Alles is mogelijk in overleg!!

AGENDA
2 september Jaarmarkt
3 Oktober Familiedag
7 November Clubkampioenschappen
Neem ook eens een kijkje op onze website! www.gtvkesteren.nl
Ook de GTVK facebook pagina is een grote hit! En dan hebben we
ook nog steeds een mooi up to date Twitter account. Reden genoeg
om online te gaan!
Dit was het weer voor deze keer. Heb je op of aanmerkingen? Laat
het ons weten!!

