Nieuwsbrief Februari 2015
WEDSTRIJDEN TURNEN
De heren van de selectie hebben alweer een aantal
wedstrijden geturnd. Na de districtswedstrijden zijn Sander
en Tjeerd begonnen aan de landelijke wedstrijden. Zij hebben
zich in Tilburg geplaatst voor de ¼ NK finale. Tijdens het
voorjaarstoernooi in Wijk bij Duurstede haalden Jort, Ruben ,
Daan en Sander goud, Mike en Luan zilver en Rick brons. Een
resultaat om trots op te zijn!

Inmiddels hebben de dames van de selectie hun 2
plaatsingswedstrijden erop zitten. Barbara en Ilse hebben 2
goede wedstrijden geturnd; Barbara is 10e en 14e geworden
en Ilse 15e en 12e, helaas net niet genoeg voor een finaleplek.
Daniëlle is 14e en 12e geworden, Danique werd 15e en 7e.
Danique mag meedoen aan de regiofinale.
Anja blesseerde zich bij het inturnen maar werd toch 8e en 7e.
Helaas geen finale voor Anja dit jaar. Lotte werd 10e en 16e en
Britt werd 7e en 12e. Nog een kans om in april te laten zien
wat ze kunnen.
De meisjes van de selectie hebben nog maar 1 wedstrijd
gehad en er zijn nog geen finaleplekken bekend. Amber en
Fleur werden 10e en 17e. Veronique en Gwen werden 8e en
11e. Robyn, Franke en Noëmi werden 11e , 15e en 16e. Laura,
Suus en Janneke werden 30e, 4e en 7e. Merel en Linda werden
18e en 11e en Yuninca won brons met een mooie 3e plaats.

UITVOERING 20 juni 2015
Het thema van de voorstelling is:

muziek

Zoals al eerder gemeld, hebben we voor de voorstelling nog
een aantal vrijwilligers nodig. Denk dan aan opbouw,
decorbouw, maken van kleding en op de dag zelf helpen met
de werkzaamheden.

Lijkt het je leuk om te helpen? Geef je dan op door middel
van reply op deze mail of neem telefonisch contact op met
Lenny: 0621600396.

BESTUURSLID GEZOCHT
We zoeken voor het bestuur nog een enthousiast nieuw
bestuurslid – liefst een penningmeester, maar indien nodig
verdelen we de taken opnieuw. Wie meldt zich? Meer
informatie bij Lenny of via een reply op deze mail.

BABYNIEUWS
Ons bestuurslid Diana is bevallen van een prachtige zoon,
Dex. Van harte gefeliciteerd!

Dit was het voor deze ronde, en graag tot de volgende
nieuwsbrief!

