
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019                

 

Beste (ouders van) leden, 

 

In deze nieuwsbrief hebben we weer een aantal belangrijke en leuke 

zaken op een rijtje gezet.  

 

Pietengym 

Op zaterdag 30 november organiseren wij 

voor alle kinderen van de woensdag- en  
zaterdaggroepen Pietengym. 

  
De kinderen van de woensdaggroepen zijn  

welkom van 09.00-10.00 uur. 
De kinderen van de zaterdaggroepen zijn welkom van 10.00-11.00 uur. 
  
De Pietengym vindt plaats in de sporthal van de Burcht van Haeften. 
  
Wij zouden het leuk vinden als jij er ook bij bent. (Je hoeft je niet op te 
geven). Uiteraard mag je verkleed komen, als je dat leuk vindt.  

 
 

Bestuurssamenstelling 

In de vorige nieuwsbrief hebben we kunnen melden dat Lineke Verwolf 

zich heeft aangemeld als nieuw bestuurslid. Inmiddels heeft ook Elizabeth 

van de Velde uit Waardenburg zich aangemeld. Elizabeth is moeder van 

Noa en Vajen. Zij heeft ook al een bestuursvergadering bijgewoond. Wij 

zijn blij dat zowel Lineke als Elizabeth ons bestuur zijn komen versterken 

en wij hopen dat er in de komende weken zich nog enkele enthousiaste 

ouders melden, zodat we een bestuur hebben wat klaar is voor de 

toekomst. Wil je meer informatie, neem dan gerust even contact met ons 

op.  

  



Vakantierooster Gym Wilskracht 

Zaterdag 14 december:  geen les i.v.m. Kerstmarkt 

Woensdag 18 december:  geen les i.v.m. kerstviering CBS Goudenstein 
Kerstvakantie:  maandag 23 december tot en met vrijdag 

 3 januari  
 zaterdag 4 januari wel les! 

Zaterdag 11 januari 2020:  geen les i.v.m. tafeltennistoernooi 
 

Wedstrijden 

De volgende wedstrijden staan volgend jaar op de agenda: 
 

15 februari:  Clubkampioenschappen 
14 maart:   Bommelerwaardcup 

 
 

Zoals jullie zien zijn er in ieder geval twee wedstrijden gepland. De 
Clubkampioenschappen zijn voor iedereen van de vereniging (dus ook de 

kinderen van de woensdaggroepen). De Bommelerwaardcup is voor alle 
leden vanaf 6 jaar van de zaterdag- en maandaggroepen. Meer informatie 

volgt binnenkort. We gaan er vanuit dat iedereen meedoet! 
 

We zijn nog in overleg met de leiding en diverse gymverenigingen uit de 

Betuwe om een wedstrijd in mei te organiseren. Zodra hier meer 
informatie over bekend is, laten we dat weten.  

 

Tot slot 

Wij hopen jullie met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te 

hebben gebracht. Mocht jullie vragen of opmerkingen hebben naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen wij het graag via 

wilskracht@live.nl. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur Gymvereniging Wilskracht 


