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Hier zijn we weer met de update voor de maand november.  

Grote clubactie 

De Grote Clubactie loopt weer ten einde, en we hebben al flink wat 

boekjes teruggekregen. Wil iedereen die dat nog niet gedaan heeft 

de boekjes in de doos in de zaal doen, of aan de trainer geven? 

Degene met de meest verkochte loten krijgt een presentje. We 

hopen natuurlijk dat er veel verkocht is zodat we weer nieuwe 

materialen kunnen aanschaffen. Iedereen alvast bedankt!! 

 

Afmeldingen 

Het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat je helaas niet kan gaan 

sporten om wat voor reden dan ook. Dan zouden de trainers het erg 

prettig vinden om een berichtje te krijgen dat je er niet bent. Het 

komt wel eens voor dat een trainer voor 1 of 2 personen een hele 

gymzaal staat te verbouwen en dat is voor de trainers natuurlijk niet 

echt fijn. Een simpel appje , smsje of belletje is voldoende, dan weet 

iedereen waar hij of zij aan toe is. Gegevens van de trainers staan op 

de website: www.gtvkesteren.nl 

http://www.gtvkesteren.nl/


Familiedag 

De familiedag die plaatsvond op 3 oktober j.l, was een groot succes! 

Wat was het gezellig en wat had iedereen veel plezier .We hebben 

weer even lekker bij gekletst met elkaar en de kinderen hebben zich 

kunnen uitleven op de supercoole stormbaan. Ook de sponsoractie 

was leuk. Er zijn 250 salto's gemaakt door de leden (en ouders)! De 

opbrengst van de sponsoractie was 250 euro. Heel erg bedankt 

allemaal voor je fantastische inzet!! 

Oproep bestuurslid 

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!! Wij 

zorgen voor de koffie :-} 

Welkom baby Manuel!! 

Hoera!!! Juf Hanneke is bevallen van een kerngezonde zoon met de 

naam Manuel. Manuel is geboren op 25 okt en alles gaat goed met 

moeder en zoon. We willen Rene, Hanneke en Joshua van harte 

feliciteren met hun kleine mannetje en broertje. 

Agenda 

Kerstvakantie: zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 2016 

 



 

 

Dat was weer het nieuws voor deze maand. Nog een paar nachtjes 

slapen en dan is Sinterklaas weer in het land!! Geniet van deze 

aankomende tijd en tot snel. 

 

 

 


