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 Start nieuwe seizoen 

Volgende week starten alle lessen weer bij de GTVK, behalve de VO-

groep. Zij beginnen pas in oktober, in verband met vakantie van de 

trainer. Iedereen weer veel plezier gewenst met de lessen! 

Rooster en trainers 

Een aantal lessen zal op andere tijden gegeven worden, we hebben 

een nieuw rooster. Zo zijn de dagen en tijden van de lessen van de 

meisjes recreatie en selectie veranderd, en ook van de dansgroepen. 

Dit is te vinden op de website:  

http://gtvkesteren.nl/index.php/lessen/rooster/ 

Voor de jongens recreatie is een nieuw trainer gevonden, als 

vervanger voor Wim. Dit is Robin Vermeer. We kennen hem als 

enthousiast lid van de springgroep. Hij heeft ervaring met het geven 

van turntraining en heeft veel zin om met deze groep te beginnen. 

Aanstaande maandag is Wim voor het laatst, en zal Robin kennis 

komen maken. Welkom als trainer, Robin!  

Wim zal wel de springgroepen blijven trainen.  

Dans 

De junior dance groep is vervallen, omdat deze te klein was 

geworden. De showdance en jazz/modern gaan wel door. De 

jazz/modern les wordt 1,5 uur ipv 1 uur, in overleg met de trainer 

Angela. De contributie zal daarvoor ook iets verhoogd worden.  

http://gtvkesteren.nl/index.php/lessen/rooster/


 

 

De showdance en jazz/modern lessen worden vanaf volgende week 

vrijdag in de kleine zaal aan de Nedereindsestraat gegeven. In deze 

zaal is het niet mogelijk om in de zaal te blijven kijken. Wel is het 

mogelijk boven in het gebouw te wachten, er is daar een kleine 

ruimte waar je kunt zitten en via een raam in de gymzaal kunt kijken. 

We vragen de kinderen ook pas bij de start van de les de zaal in te 

komen, om de les die nog bezig is niet te verstoren.  

Jaarmarkt Kesteren 

Woensdag 7 september is er weer een jaarmarkt in Kesteren. We 

willen daar een demonstratie geven met de springgroep van Wim en 

met de dansgroep van Angela. Komen jullie kijken?  

 

De website 

De website is weer helemaal bijgewerkt en up-to-date. Daar vind je 

nu bijvoorbeeld de agenda, vakantierooster maar ook de aan- en 

afmeldformulieren. En lees ook eens de nieuwsberichten op de site!  

www.gtvkesteren.nl 

 

http://www.gtvkesteren.nl/


Nieuwtje 

Amber Beaupain is gevraagd om vanaf dit seizoen te gaan trainen bij 

Hazenkamp in Nijmegen. Een mooie kans voor haar! Van harte 

gefeliciteerd, Amber.  

Bestuur 

Met aanvang van dit seizoen is Yvette van Veldhuizen gestopt als 

bestuurslid. We bedanken haar hartelijk voor alles wat ze in de 

afgelopen jaren voor de club heeft gedaan. Dank je wel Yvette!  

 

En....We zoeken dus nog iets dringender naar iemand of iemanden  

die ons kan ondersteunen en ons werk kan verlichten in het bestuur. 

En het is nog gezellig ook...Wie komt ons helpen? Graag een reply of 

aanmelden via trainer of bestuurslid. 

Agenda 

- 7 september jaarmarkt in Kesteren 

- 5 november clubkampioenschappen ( seizoen 2016/2017) 


