Nieuwsbrief Januari 2018
Beste Wensen
Allereerst wensen we iedereen vanuit de GTVK een heel goed 2018
met veel gym-, turn- en dansplezier. Welkom terug na de vakantie.

Grote Club Actie
Veel leden hebben Grote Club Actie lootjes verkocht voor de GTVK.
Daniella Verwoert verkocht de meeste lootjes, wel 55! In totaal
verkochten we 237 loten, dat betekent voor de GTVK een opbrengst
van 568,80 euro. Iedereen bedankt!

Danslessen bij de GTVK
In januari vertrekt Angela voor een jaar naar Amerika! Dit schrijft ze
zelf hierover:
“Altijd al ben ik iemand geweest die mijn hart volgt. Zo ben ik zelf
met het idee gekomen om hier in Kesteren een dansgroep te
beginnen wat ik met volle enthousiasme en positieve energie heb
gedaan. Ik heb genoten van de kids en alles wat we samen voor
elkaar hebben gekregen. Met als hoogtepunt de 3 gewonnen bekers
én deelname aan de NU met de jazz/modern meiden. Maar nu werd
het voor mij tijd voor iets nieuws. Ik ga voor minimaal een jaar naar
Amerika, waar ik ga werken als Au Pair. Junior dance wordt na mijn
vertrek samengevoegd met showdance, onder leiding van Lesley.
Voor Jazz/Modern heb ik een passende opvolger gevonden in
Keyuoma Abrahams. Keyuoma is opgegroeid in Nederland en op
Bonaire. Op Bonaire heeft ze een dansopleiding gehad van Lucia
Marthas! Hierdoor heeft zij veel (internationale) dans-ervaring in
allerlei dansstijlen. Komend half jaar wil zij haar zinnen zetten op de
dansstijl hiphop/streetdance.”
Op 12 januari vindt de overdracht plaats: dan is de laatste les van
Angela en de eerste van Keyuoma.
Verder dansnieuws: er is een nieuwe groep, de ‘next generation’
dansgroep van Lesley, voor 12+. De eerste aanmeldingen zijn al
binnen. Veel plezier!

Uitvoering
Op 7 april aanstaande organiseren we weer een voorstelling! Schrijf
de datum alvast in je agenda. We gaan binnenkort starten met de
voorbereidingen. Natuurlijk kunnen we hulp gebruiken; wie wil
helpen die middag is van harte welkom! Stuur een berichtje als reply
op deze mail en we nemen contact met je op.

Dameswedstrijden
In januari en maart worden er twee dameswedstrijden georganiseerd
in onze zaal. Ook daarbij is hulp zeer welkom. Wie wil er meehelpen?
Een deel van de dag is ook fijn. Graag aanmelden via een reply op de
mail, werkzaamheden en tijden zijn in overleg!

Agenda
27 januari
10 maart
7 april 2018

Dameswedstrijd in de Leede
Dameswedstrijd in de Leede
Voorstelling GTVK

