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Hallo allemaal,
Het 50 jarig jubileumjaar is begonnen;
zoals jullie allemaal gezien hebben heeft
ieder lid een mooie rugzak gekregen.
De algemene ledenvergadering hebben we ook
gehad en zoals zo vaak: geen enkel lid of
ouder van lid te zien erg jammer.
Gelukkig hebben we wel twee ouders,
Margriet en Saskia, zover kunnen krijgen
om in het bestuur te stappen, daar zijn
we erg blij mee, en Gerda voor het
voorlopig assisteren van Corien met de
ledenadministratie.
De nieuwe bestuursleden stellen zich
verder in deze nieuwsbrief aan jullie voor.
Graag wil ik Monice en Sandra bedanken
voor hun inzet als bestuurslid, zij
hebben hun stokje overgegeven.
Graag wil ik nog wel even de aandacht
vragen voor het volgende: tijdens onze
jubilieumdag hebben we nog vele ouders
nodig om de vereniging te assisteren met
het begeleiden van kinderen. Ik ga er
vanuit dat nog vele ouders zich op willen
geven en niet denken "De kinderen droppen
we bij de gym, en wij (de ouders) gaan
wat anders doen".
Ook wij als bestuur, leiding en commissieleden zijn daar om de kinderen te helpen,
en dit wordt absoluut van de ouders ook
verwacht: alleen met z'n allen kunnen we
er een hele leuke dag van maken.
Voor de volwassen leden wordt er op die
middag waarschijnlijk een high tea georganiseerd, dus al met al kunnen we er met
ieders hulp een hele gezellig dag van
maken, met als afsluiting een gezellige
receptie, wij hopen op jullie hulp,
begrip en komst.
Groetjes,
Jolanda van der Nagel
voorzitter

Juf Diana, Anita Rhijnsburger, Manon de
Vreugd en Karen de Mooij hun eerste
2 jury diploma’s hebben behaald?
De vereniging hier erg blij mee is (en
met name Diana die heel veel uren
per jaar juryleden aan het zoeken is)
We volgend jaar dus eindelijk eens zonder kopzorgen vooraf kunnen deelnemen aan de wedstrijden
Klazien (juf Lasagna) de brug bijna gesloopt heeft?
Toen zij haar oefening wilde doen, het
bevestigingspunt van de grond los getrokken werd?
De brug toen met Klazien en al in elkaar
zakte.
Toen juf Diana de tumblingbaan helemaal uitgerold had (zware klus),
bleek dat de rits kapot was
De tumblingbaan momenteel dus niet gebruikt kan worden L
Juf Bianca dinsdag wel een kwartier op
de grond heeft gelegen
Haar knie op slot was geschoten
Ze daarna gelukkig vrijwel gelijk weer
kon lopen
De algemene ledenvergadering 13 maart
is gehouden?
Wij hier geen lid zijn tegen gekomen.
We nog hard op zoek zijn naar vrijwilligers voor onze jubileumviering op zaterdag 23 juni
U zich hier voor per mail, per post, telefoon etc. op kunt geven

GYMNASTIEKVERENIGING DE VALKEN
Hallo,
Ik ben Margriet Boonstoppel en ik ga in het bestuur van de gym.
Ik ben aangenomen als algemeen bestuurslid.
Dat houdt in dat ik bijv. de grote clubaktie ga regelen,
de kleding onder mijn hoede krijg
En zo nog een aantal “doe”aktiviteiten.
Ik ben niet zo heel handig op de computer!!
Ik heb drie kinderen waarvan Marije en Noa op de gym zitten.
Tot een paar jaar geleden heb ik zelf les gegeven en daar heb ik heel erg van genoten.
Omdat ik 4 dgn ging werken ben ik er na 25 jaar mee gestopt.
Ik hoop een leuke tijd te hebben en als er nog meer mensen zijn die een steentje bij willen
dragen zijn ze van harte welkom.

Ik ben Saskia Haasnoot.
Ik woon met mijn man Wim en onze 3 kinderen Nova, Jente en Just in Katwijkerbroek net
over de grens van Valkenburg in Katwijk. Onze kinderen gaan in Valkenburg op school.
Toen onze oudste dochter Nova een jaar of vier was ging ze met haar vriendinnetjes mee op
dinsdagmiddag uit school naar de “gym” in de Terp. Dochter Jente volgde toen ze ook 4 jaar
was. De vereniging bestaat voor een heel groot deel uit jeugdleden, en ik vind dat je als ouder je daar ook voor moet inzetten.
Toen dit jaar de vraag naar nieuwe bestuursleden kwam heb ik me aangemeld, ik wilde
graag dat de vereniging waar onze dochters zoveel plezier beleven door blijft draaien. Ik
ben ongeveer 10 jaar bestuurslid, penningmeester en secretaris, geweest van roeivereniging
FEROX in Katwijk. Ook zit ik al 6 jaar in de kindernevendienstcommissie van de Open Hof
kerk , waar ik de verslagen maak. In het nieuwe bestuur zal ik de taak van Penningmeester op me nemen.
Tot nu toe heb ik een beetje vanaf de zijlijn
meegekeken wat er allemaal in de vereniging
gebeurt, maar nu stap ik middenin een team
van enthousiaste bestuur- en leidingsleden.
Ik hoop dat we een mooi succesvol jaar
tegemoet gaan!
Ik heb er wel zin in!
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April 2012
7 april

Turn en Fun dag 12- in Sassenheim

9 april

Tweede Paasdag: Kidsdance les vervalt

14 april

Selectiewedstrijden in Den Haag

30 april t/m 4 mei

Meivakantie: kidsdance les op koninginnedag vervalt; alle andere lessen gaan gewoon door, mogelijk met aangepaste lestijden!

Mei 2012
14 t/m 18 mei

Hemelvaart vakantie: bodycontour op hemelvaartsdag vervalt

22 t/m 25 mei

Avondvierdaagse: aangepaste lestijden.

28 mei

Tweede Pinksterdag: kidsdance les vervalt

Juni 2012
5 of 12 juni

Schoolreisje Burcht: aangepaste lestijden.

23 juni

Feestdag voor alle leden in verband met het jubileum

Juli 2012
9 juli t/m 17 augustus

Zomervakantie: alle lessen vervallen

Gymnastiekvereniging De Valken

Stem op
bij DE VERKIEZING VAN DE LEUKSTE SPORTVERENIGING VAN KATWIJK

Breng hier je stem uit op Gymnastiekvereniging De Valken en maak kans op één van de reizen naar Londen tijdens De Olympische Spelen en een iPad2!
Voor elke stem keren organisatie en sponsors € 0,05 uit aan een goed doel naar keuze. Je kunt kiezen uit de volgende drie goede doelen; Right To Play, Stichting Spieren voor Spieren en Kika.
We kunnen een titel winnen voor de vereniging met de meeste stemmen en een titel voor de beste cijfers voor zaken
die met de sfeer op onze vereniging van toepassing zijn.
Breng nu je stem uit op Gymnastiekvereniging De Valken
----------------------------Link naar http://www.leukstesportvereniging.nl
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Zoka, laat de show beginnen!
Een week lang smokkel- ren- of samenwerkingsspellen in het bos, duwen en trekken op de zandvlakte, zingen bij het
kampvuur, slapen of keten in grote 10-persoonstenten, nieuwe vrienden en vriendinnen maken, turnen in de turnhal of
dansen in een dansstudio, snoepjes en ijsjes kopen in de blokhut, zwemmen in het zwembad van Twello, naar de disco in
het amfitheater of stappen in Pampus. Dit en nog véél meer is allemaal mogelijk bij de KNGU Zomerkampen!

Zeven weken lang worden er in de bossen rond Beekbergen de KNGU
Zomerkampen georganiseerd. Vanaf 1 juli t/m 18 augustus kun je wekelijks terecht voor de week van je leven! Als meer dan 53 jaar komen bijna
3000 deelnemers in de leeftijdscategorie van 6-18 jaar samen op Zoka, en
jij kan daarbij zijn!
Kijk op de website www.zoka.nl of er in jouw leeftijdscategorie nog plaats
is in één van de zeven weken. Misschien willen er nog wel meer vrienden
of vriendinnen mee en schrijf je in voor de zomer van je leven want:
Zoka, laat de show beginnen! Mag je niet missen…

Lijkt dit je helemaal geweldig en zou je graag meer informatie willen over hoe jij hier ook bij kan zijn? Kijk dan snel op
www.zoka.nl en dan zien je we je aankomende zomer tijdens ZOKA, laat de show beginnen! in Beekbergen!
Staat de informatie die jij zoekt niet op de site? Stuur je vraag dan naar info@zoka.nl en we zullen hem zo snel mogelijk
beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
KNGU Zomerkampen
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