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   Nieuwsbrief Juli 

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen…veel leesplezier! 
 
*Seizoen afsluiting 7 juli 

*Spek de kas actie 

*Agenda 
*Leiding Free running/Gymnastiek/turnen 

*Emailadressen/ whatsapp groepen 
*Vakantiegroet 

 
Seizoen afsluiting klimpark Grolloo 

 
Zaterdag 7 juli hadden we als seizoen 

afsluiting een leuk uitje 
georganiseerd…we gingen met een 

grote delegatie naar het klimpark in 
Grolloo. 

Er was bij het klimpark iets fout gegaan 
met het inboeken van onze groep met 

als gevolg dat het behoorlijk druk was 

en we ietwat verlaat konden beginnen 
met klimmen. Ook duurde het allemaal 

wat langer dan verwacht maar dat mocht de pret niet drukken. 
Als goedmaker mochten we daarom voor het klimmen aan geheel gratis 

gebruik maken van het outdoor belevingspark. Wat een service!! 
Jong en oud hebben zich goed vermaakt! 
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Spek de kas van onze club bij Jumbo Vinke 

Jullie hebben allemaal goed je best 
gedaan bij de spaaractie bij Jumbo 

Vinke! 
Trainster Linda heeft samen met 

assistenten Maite, Lotte, Esra en Ilse 
een cheque in ontvangst mogen nemen 

van maar liefst € 516,63 ! 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! 

 

Ondernemer Casper Vinke: ‘Ik ben er 
trots op dit voor de verenigingen van 

Westerbork en omstreken te kunnen 
doen. 

Ik hoop en heb er vertrouwen in dat er 
mooie dingen met de opbrengst gaan 

gebeuren.  
 

Agenda 
 

3 sept   start maandag turnlessen ouderenselectie 
5 sept   start gymlessen 

6 sept   start free running lessen 
8 sept   start turnlessen jongerenselectie 

2 okt   jaarvergadering 

3 okt   kijklessen 
4 okt   kijklessen 

6 okt   kijklessen  
22 -28 okt  herfstvakantie  

17 nov  clubkampioenschappen gym 
24 dec-6 jan kerstvakantie 

 
Eind van de zomervakantie krijgen de turnselectie en de free running te 

horen welke groep en welke tijden ze mogen trainen. 
De gymgroepen schuiven allemaal een groep door. 

De precieze lestijden volgen nog. 
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Leiding Free running/gymnastiek/turnen 

 
Zoals jullie wellicht al eerder hadden gelezen waren we dringend op zoek naar 

een nieuwe free running trainer en een nieuwe turntrainster. 
Trainster Inge had aangegeven te willen stoppen met het geven van de free 

running lessen omdat ze dit niet meer kon combineren met haar turnlessen op 
de maandag en zaterdag (welke ze wel blijft geven), haar werk, haar studie, 

privé en de vereniging in Assen waar ze ook nog free running lessen geeft. 
 

Al snel kregen we een reactie van Boaz Reinders. 

Boaz is een fervent free runner/trainer die meedoet met de nationale en 
internationale top en we zijn blij dat we het nieuwe seizoen kunnen starten 

met een frisse invulling van de free running. Boaz zal alleen de free running 
groepen gaan leiden. 

 
Helaas loopt het tijdelijke contract van trainster Willemijn de Noord af in 

augustus. 
Als bestuur hebben we er lang over moeten nadenken hoe en wat en konden 

we niets anders doen dan haar contract niet te verlengen. Dit was zeker niet 
tegen haar als persoon bedoelt. Het was een puur zakelijke beslissing. 

 
Toen kregen we bericht van onze trainster Femke Laroo (groep 5/6,7/8 en VO) 

Femke gaat door privéomstandigheden stoppen met lesgeven bij onze 
vereniging. Dit vinden we erg jammer maar snappen haar keuze. 

 

We moeten nu op zoek naar een andere gymnastiek leidster. 
Natuurlijk hebben we Willemijn in ons achterhoofd en hebben haar als eerste 

de uren van Femke aangeboden. 
Ze gaat er over nadenken of ze ons aanbod wil aannemen. 

Meer nieuws hierover bij de start van het nieuwe seizoen. 
 

Dan hebben we nog steeds de vacature turnleidster open staan. 
Zelfs met assistenten in de zaal bij Inge missen we nog een extra persoon en 

zijn we nog dringend op zoek naar een tweede turnleidster. Mocht je iemand 
weten (achternicht/overbuurvrouw/leuke meid uit de disco afgelopen zaterdag 

enz. enz. enz.…) laat het alsjeblieft weten zodat we in september ook bij het 
turnen weer volledig zijn. 
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Email/appgroepen  

Het blijkt dat er veel mail en ook de nieuwsbrief niet aankomt.  
Let op of de mail niet in ongewenste mail terecht komt. 

Jullie kunnen ook de mailadressen van de vereniging (te vinden op de site) 
toevoegen aan veilige afzenders. 

Ook zijn er veel mensen die geen deel uit maken van de appgroepen (per 
gym/turn/free running groep is er een groepsapp) 

 
Juist via email en app is het makkelijk om in korte tijd veel mensen te bereiken 

wanneer dat nodig is (denk aan lesuitval/ een enkele keer les samenvoegen, of 

zoals met het klimuitje dat we later terug zijn) 
Voor diegenen die alsnog toegevoegd willen worden graag een mailtje met 

naam (ook van het kind) en telefoonnummer naar pr@vkwgym.nl 
 

Vakantiegroet 
 

Wij kijken terug op een bewogen maar ook mooi seizoen  
en hopen dat jullie net zo hebben genoten! 

We wensen jullie allen een heel fijne vakantie toe en 
 tot september bij de start van het volgende seizoen!! 

  
 

 Sportieve groet, Bestuur en Leiding VKW gym 
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