Nieuw Logo!
Het bestuur van Gym Vereniging Noordeloos vond dat het hoog tijd was voor een nieuw logo voor de
vereniging. Het resultaat is hierboven te zien. We zijn hier uiteraard erg blij mee en willen 'De
Campagnie Reclame' dan ook heel erg bedanken voor het mooie logo!

Onderlinge wedstrijden 2015 (28 nov. 2015)
Zaterdag 28 november mocht iedereen eindelijk laten zien waar ze al die tijd voor hadden geoefend.
Het publiek verzamelde zich langs de kant en wat ging het goed! Alle peuters / kleuters hebben een
gymdiploma verdiend. Ook de oefeningen bij de oudere meiden gingen super goed! De uitslagen bij
groep 3/4/5 en groep 6/7/8 waren als volgt;
Groep 3/4/5
1e plaats: Myrthe de With / Dennis Boer
2e plaats: Annieck Hoeksema / Koen Koekkoek
3e plaats: Jente Bassa
Groep 6/7/8
1e plaats: Julie van der Ham
2e plaats: Nikki Troost
3e plaats: Merel Zijlstra
Bekijk de foto's van de onderlinge wedstrijden op www.noordeloos.nl.

Pietengym (3 dec. 2015)
Donderdag 3 december brachten de pieten van
Sinterklaas weer een bezoekje aan de Smidse Berg. Er is
gezellig gedanst, gesmuld van pepernoten en er was voor
iedereen een leuk cadeautje. Pieten bedankt voor de
gezellige middag en tot volgend jaar! Bekijk de foto's van
de pietengym op www.noordeloos.nl.

Giessenlandentoernooi (12 dec. 2015)
Zaterdag 12 december hebben 9 meisjes van Gym Vereniging
Noordeloos meegedaan aan het Giessenlandentoernooi dat in
Giessenburg plaatsvond. In totaal deden er 5 verenigingen uit de
omgeving mee. Iedereen heeft het super goed gedaan en een mooi
diploma verdiend!

Veiligheidshesjes (7 jan. 2016)
'Autobedrijf de Groot' uit Noordeloos is 60 jaar BOVAG lid en
wie jarig is trakteert! Henny en Klazien de Groot brachten
donderdag 7 januari dan ook een bezoekje aan de Smidse Berg.
Dankzij 'Autobedrijf de Groot' kunnen alle jeugdleden van de
gymvereniging vanaf nu ook in het donker veilig naar huis. Heel
erg bedankt voor de veiligheidshesjes!

Appeltjesactie 2015 (6 apr. 2016)
Na twee succesvolle jaren organiseert Gym Vereniging
Noordeloos ook dit jaar een appeltjesactie. De actie brengt
jaarlijks een mooi bedrag op, dat we dit jaar ook weer hard nodig
zullen hebben om een deel van de kosten van de uitvoering mee
te dekken. De actie staat gepland op woensdag 6 april. Zet deze
datum vast in de agenda. Net als vorig jaar zal er van te voren
worden geïnformeerd hoeveel zakken appels elk lid wil
verkopen, waarna de appels gezamenlijk bij Fruitbedrijf van der
Ham in Noordeloos worden ingepakt. Verder informatie over de
actie volgt te zijner tijd.

Uitvoering (16 apr. 2016)
Zaterdagavond 16 april staat de 2-jaarlijkse uitvoering van Gym Vereniging Noordeloos gepland. Alle
groepen zijn al hard aan het oefenen om er weer een geslaagde uitvoering van te maken. Het belooft
weer een hele leuke avond te worden dus houd deze avond vast vrij in de agenda. Graag tot 16 april!
Ga voor foto's van de uitvoering van 2 jaar geleden naar www.noordeloos.nl.

Strippenkaart bij de Aerobics
De Aerobicslessen (iedere woensdagavond van 19:30-20:30 uur) kunnen ook gevolgd worden met
een strippenkaart. De kaart kost €60 voor 10 lessen. Interesse? Mail dan onderstaande gegevens
naar gymbestuur@hotmail.com:
-

Naam
Adres
Woonplaats

- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Stort € 60 op NL 79 RABO 0346328403 t.n.v. Gymnastiek Vereniging Noordeloos en je ontvangt de
strippenkaart bij de eerst volgende les. Uitgegeven strippenkaarten zijn geldig tot het einde van het
seizoen en worden niet teruggenomen of gerestitueerd.

Facebook!
Volg Gym Vereniging Noordeloos ook op Facebook! Ga naar
www.facebook.com/gymverenigingnoordeloos, like onze pagina en blijf op de hoogte
van de laatste nieuwtjes en activiteiten.
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij GVN! Weet jij misschien nog iemand die het
leuk zou vinden om te gymmen/aerobicen? Iedereen is van harte welkom en
kan 2 keer gratis meedoen om te proberen of het bevalt.

