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NIEUWE LEIDSTERS.

VAKANTIES 2012

Gelukkig heeft het bestuur snel 2 nieuwe
vervangsters voor Mirjam Hensens kunnen
vinden. Hierbij stelt één van deze leidsters
zich alvast voor.

Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Hallo,
Aangezien ik nieuw ben, zal ik mij even
voorstellen.
Mijn naam is Chantal Monique Lambeck.
Ben geboren op 9 oktober 1987 te
Groningen.
Woon samen met mijn vriend en 4 katten in
Zuidbroek. Ik ben altijd vrolijk!
Mijn hobby's zijn: Sporten, met de hond naar
het bos, poezenkleedjes haken, afspreken
met vriendinnen en leuke dingen doen met
mijn vriend.
Vanaf mijn 4de jaar ben ik al bezig met
sporten.
Gymnastiek, turnen, volleyballen, squashen
en wedstrijdzwemmen.
Aangezien ik heel sportief ben, had ik er voor
gekozen om een sportopleiding te gaan doen
in Groningen op het Alfa College. Daar heb ik
de keuzevakken, Fitnesstrainer A en
Step/Aerobics trainer A gevolgd. En met
succes de diploma's ervoor behaald!
Nu ben ik sinds maart werkzaam bij de
SV Veendam Gymnastiek, waar ik de lessen
op maandag en woensdag verzorg. Dit doe ik
zeker met plezier en hoop het nog lang te
doen! Geen les is bij mij hetzelfde. Kom ook
een keer langs en doe gezellig mee.
Sportieve groet, Chantal Lambeck.
In de volgende Nieuwsbrief komt leidster Iris
Moorlag aan het woord.
GYMPROEFJES JEUGD
De datum voor de gymproefjes zijn
verschoven naar donderdag 10 mei a.s.
Een aanplakbiljet hierover heeft Arjanne
opgehangen in de kleedkamers van de
gymzaal de Hoogkamp.

30 april - 5 mei
17 mei
28 mei - 2 juni
23 juli - 2 september

DRINGEND BESTUURSLEDEN GEZOCHT!
Een aantal bestuursleden heeft aangegeven
ingaande het nieuwe seizoen te willen
stoppen.
Wanneer er geen nieuwe kandidaten zijn om
deze plekken op te vullen komt het
voortbestaan van de gymnastiekvereniging
op losse schroeven te staan.
Daarom doen wij wederom een dringend
beroep op u.
****Meld u aan als bestuurslid****
Informatie hieromtrent, zie hierboven e-mailadres van het secretariaat.
Wist u dat de vereniging al is opgericht
sinds 2 november 1917.
Bijna een 95 jarig bestaan!
Nog veel sportplezier gewenst, namens het
bestuur.

