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CONTRIBUTIEVERHOGING.

De leden van de 50+ groepen hebben
Nieuwsbrief nr. 20 van juni 2010 niet ontvangen,
omdat deze groepen eerder zijn gestopt, dan de
brief is uitgegeven. De nieuwsbrief voor de
zomervakantie zal nu medio mei 2011
verschijnen.

Aangezien ook voor onze vereniging de kosten
voor allerlei zaken steeds meer oplopen, zien wij
ons helaas genoodzaakt de contributie te
verhogen. We hebben hiertoe met de leden op de
jaarvergadering van 18 november 2010 een
besluit genomen. De contributie zal met ingang
van 01-01-2011 € 28 per kwartaal zijn.

BESTUURSLEDEN
SINTERKLAASFEEST 2010
Omdat één van de bestuursleden haar functie
heeft neergelegd is er momenteel een vacature
open.
Het zal voor de vereniging goed zijn, als er nog
een nieuw lid bij komt. Wie voelt zich betrokken
bij onze vereniging en komt ons helpen om het
aantal bestuursleden weer compleet te maken?

PEUTER-, KLEUTER- en JEUGD GYMNASTIEK
Locatie: De Hoogkamp,
Voormolenstraat 4, naast Autorama
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

15.30 – 16.00 uur
16.00 – 16.50 uur
16.50 – 17.40 uur
17.40 – 18.30 uur

Peutergym (3-4jaar)
5-6 jarigen
7-8 jarigen
vanaf 9 jaar

DAMESGYM / STEPS / AEROBICS
Locatie: Sportzaal Straat Soenda
Maandag
Maandag
Woensdag

19.00 – 19.50 uur Low impact
19.50 – 20.40 uur High/Low Impact
19.30 – 20.20 uur High/Low Impact

SPORTFIT 50 + dames en heren
Maandag
Woensdag

9.15 - 10.15 uur Parkstadhal
9.30 - 10.30 uur Parkstadhal
=
gewijzigde tijd.
Dinsdag
18.30 - 19.30 uur De Hoogkamp =
gewijzigde tijd,
Donderdag 10.45 - 11.35 uur Straat Soenda

Donderdag 2 december is Sinterklaas met zijn
Pieten in gymzaal De Hoogkamp geweest. Sint
had het RODE BOEK bij zich en daarin stond hoe
lenig en goed de kinderen waren. Dus dat wilden
Sint en Pieten weleens zien. Zo hebben de
kinderen die dat durfden, hun kunstjes en dansjes
laten zien.
Sinterklaas vond het fantastisch en de Pieten
probeerden ook mee te dansen, maar dat ging
niet zo goed. De stagiaires hebben de kinderen
prachtig geschminkt tot echte pietjes.
Na afloop deelden de Pieten een handvol
pepernoten en een zakje snoep uit aan de
kinderen.
NIEUWE LEDEN
Nieuwe leden zijn van harte welkom, zowel bij
peuter tot jeugdgroepen, damesgym / steps /
aerobics en sportfit 50+ dames en heren.
U kunt een vriend, vriendin of familielid
meenemen, want de eerste 2 lessen zijn altijd
gratis.
Voor meer informatie:
www.svveendamgymnastiek.nl
Of bel het secretariaat: 0598 392014
HEEFT U NOG NIEUWE SPORTKLEDING /
SCHOENEN NODIG????
BIJ SCAPINO KRIJGT U OP VERTOON VAN
DEZE NIEUWSBRIEF 10% KORTING.
Het bestuur wenst u allen vrolijke kerstdagen
en een gelukkig en sportief 2011 toe.

SPECIAL GYM VOOR KINDEREN MET EEN
LICHAMELIJKE- en/of VERSTANDELIJKE
BEPERKING
De speciale lessen voor deze groep zijn gestopt.
2 kinderen hiervan zijn doorgestroomd naar een
andere jeugdgroep en hebben het daar erg naar
de zin.
En tot ziens in de eerste week van januari.

