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Grote clubactie. 

De Grote Clubactie is weer ten einde en heeft de club een bedrag 

opgebracht van bijna 550 euro! Iedereen heel erg bedankt voor de 

koop en verkoop.  

 

Ook hebben we subsidie ontvangen van de gemeente. Van deze extra 

inkomsten wordt bekeken of we een airtrack kunnen aanschaffen 

en/of de hoognodige damesbrug. De moeite is dus zeker niet voor 

niks geweest! 

 



Sinterklaas 

Op 2 december kwam de goedheiligman naar de gymzaal. Dit was 

één groot feest met veel pepernoten, schuimpjes, kadootjes en 

natuurlijk zwarte pieten. Wat hebben de kinderen er weer van 

genoten en we hopen dan ook dat we de Sint volgend jaar weer 

mogen verwelkomen. 

Trainernieuws 

Zoals we jullie al eerder geschreven hebben, heeft juf Hanneke een 

mooie en kerngezonde zoon erbij gekregen. Het gaat erg goed met 

juf Hanneke en haar gezin dus we zijn blij om te vertellen dat ze na de 

kerstvakantie weer terugkomt om de trainingen weer op te pakken. 

Welkom terug juf Hanneke! 

We willen heel graag juf Sandra, meester Wim en Mike bedanken 

voor alle extra inzet. Zonder jullie hadden we niet door kunnen 

draaien. Bedankt!  

Verder willen we meester Wim nog even extra bedanken. Wim heeft 

tijdens de vervangperiode een liesbreuk opgelopen en is hieraan ook 

geopereerd. Desondanks was hij bijna altijd op de gymvloer  te 

vinden om te helpen. Wim je bent een bikkel! 

 

 



EHBO 

Twee van onze bestuursleden hebben vrijdag de 18de december, de 

cursus EHBO met goed gevolg afgelegd. Zij zijn beide geslaagd met 

een perfecte score.  

Lenny van Erp en Diana Teleng, van harte gefeliciteerd en we hopen 

jullie diensten nooit te hoeven gebruiken :-) 

Oproep 

We zoeken nog steeds iemand die ons team wil versterken. Dus als 

het je leuk lijkt om dingetjes voor de club te willen regelen en samen 

met ons de club draaiende wil houden, of ons wil verrassen met je 

geweldige goede en vernieuwende ideeën, geef je dan op! 

Vakantie 

De vakantie is reeds begonnen en we verwachten iedereen weer 

terug in de week van 4 januari. 

.  



 

Slotwoord 

Zo dames en heren, jongens en meisjes, hier nog even het slotwoord 

van het jaar 2015.  

Het was weer een jaar met bijzondere momenten, hoogtepunten en 

voor sommige helaas ook dieptepunten.  

We hebben een prachtige show weggeven tijdens de uitvoering en 

jaarmarkt, fantastische wedstrijden gedraaid door zowel meiden en 

jongens, baby'tjes die geboren werden binnen de club, en leden en 

trainers die zich geweldig in hebben gezet om alles zo goed en  

gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.  

Voor nu rest ons jullie allemaal een heerlijke kerst met een gigantisch 

uiteinde toe te wensen en we hopen jullie allemaal weer veilig, met 

alle ledematen en lichaamsdelen nog intact weer terug te zien in het 

nieuwe jaar!! 

 

 

 

 

 

 


