September 2018
Beste leden, ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie de tweede nieuwsbrief van
Gelregym. Deze Gelrenieuws is ook te lezen op het
mededelingenbord in De Tender. Heeft u de
Gelrenieuws niet digitaal ontvangen? Is uw emailadres gewijzigd of misschien was uw e-mailadres
nog niet bekend bij ons, stuur dan een berichtje naar
ledenadmgelregym8@gmail.com en u ontvangt
Gelrenieuws voortaan digitaal. Ook voor andere
wijzigingen in de ledenadministratie kunt u hier
terecht!

Gelregym gaat Magic
3 november is het eindelijk zo ver. De tweejaarlijkse
uitvoering van Gelregym. Achter de schermen wordt
al hard gewerkt. De kinderen zijn al volop bezig om te
oefenen. En de aankleding commissie is ook al druk
bezig, zodat er een spetterende show komt.

Ook goed om te weten! Alle nieuwtjes staan
tegenwoordig zowel op onze website
www.gelregym.nl als op onze facebook pagina.
Zo ben je altijd op de hoogte!

Noteer daarom alvast in uw agenda! 3 november
van 19.00 tot 22.00 uur in Theothorne, Dieren. De
voorverkoop van de kaarten zal binnenkort starten.
Houd hiervoor de website en facebook in de gaten!

Gezocht: penningmeester
Een gezonde vereniging kan alleen maar draaien als
de financiën op orde zijn! Gelregym is opzoek naar
een penningmeester! Wie o wie wil deze taak op zich
nemen? Geïnteresseerd, geef dit dan aan bij een van
de bestuursleden.

Nieuw: Uitbreiding van de lesuren op donderdag
Vanaf nu zijn er op donderdag ook lessen. Dit om
onder andere de volle lessen van maandag te
ontlasten. Kom je nu op maandag maar wil je ook wel
op donderdag. Kom gerust kijken. Voor meisjes 6-8
jaar van 16.00 tot 17.00 uur en voor meisjes van 9-12
uur van 17.00 tot 18.00 uur. Kimberly geeft deze
lessen. Op de website stelt ze zich even voor.

Kampdag 2018
15 september was het dan zover. De eerste echte
Gelregym kampdag. Een dag voor kinderen die niet
mee naar het pinksterkamp konden. Ruim vijftig
kinderen stonden om 8.30 uur in de rij om naar
binnen te kunnen. Het weer zat mee. En we hadden
een vol en leuk programma zowel binnen als buiten.
Joella had een speurtocht in het bos uitgezet met
daarbij een aantal leuke spelletjes. Binnen konden de
kids zich heerlijk uitleven op diverse turntoestellen,
daarnaast konden ze hun eigen t-shirt versieren en
een mooie tattoo laten plaatsen. ’s Middags hebben
Sanne en Cheyenna een acro demo gegeven en kwam
DJ Joep voor een gezellige disco. Als afsluiting waren
er heerlijke patatjes. Deze dag was zeer geslaagd.
Zeker een herhaling waard.
Graag willen we vanaf hier alle mensen die geholpen
hebben om er een mooie kampdag van te maken
bedanken. Ook willen we de de Emte bedanken voor

het sponsoren van beleg en Snoep & Doe voor het
sponsoren van de snoepzakjes aan het eind van de
dag.

Turnpakjes in de uitverkoop
Gelregym stopt met de verkoop van de blauwe
turnpakjes. Wil je nog een blauw turnpakje? Deze zijn
met 25% korting af te halen bij Linda Heitink. Kijk op
de website voor meer informatie.
Activiteitenkalender
3 november uitvoering in Theothorne
13 tot en met 21 oktober herfstvakantie
3 december sinterklaas
24 december tot en met 6 januari kerstvakantie
21 t/m 25 januari sponsorloop (onder voorbehoud)
Namens bestuur en leiding Gelregym

