Appeltjesactie (6 april 2016)
Het was woensdagochtend 6 april een drukke boel bij fruitbedrijf van
der Ham. Tijd voor de appeltjesactie! Er zijn zo'n 275 zakken appels
ingepakt en verkocht voor de gymvereniging. De totale opbrengst van
de actie was €450,-. De opbrengst van de actie heeft bijgedragen aan
het realiseren van de tweejaarlijkse uitvoering. Alle leden die hebben
meegeholpen en alle kopers die hiermee de vereniging hebben
gesteund: heel erg bedankt!

Uitvoering (16 april 2016)
Zaterdag 16 april was het zover, de tweejaarlijkse
uitvoering van Gym Vereniging Noordeloos. Het
thema van deze avond was; GVN’S GOT TALENT.
Het was een groot succes! De zaal was sfeervol
aangekleed, de opkomst was overweldigend, de
kleding zag er spectaculair uit en de acts die
werden opgevoerd deden iedereen versteld
staan. Er was zelfs een echte jury die alle acts
heeft beoordeeld en beloond. Heeft u het gemist
of was u erbij en wilt u de foto’s er nog eens op
naslaan, kijk dan op www.noordeloos.nl of op
onze Facebookpagina. Naast de foto's vindt u hier
ook een link naar een filmpje van de avond. Graag bedanken we nogmaals iedereen die voor of
achter de schermen heeft meegewerkt!

Rabobank Clubkas Campagne
Tussen 13 en 26 april konden de leden van Rabobank Alblasserwaard
Vijfheerenlanden voor de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op de ruim
450 deelnemende stichtingen en verenigingen. Gym Vereniging Noordeloos
ontving dit jaar een bedrag van €197,92 voor de clubkas. De vereniging wil
iedereen die een stem op GVN heeft uitgebracht bedanken!

Afsluiting Gymseizoen
We willen het gymseizoen dit jaar gezellig met elkaar afsluiten. De volgende twee uitjes staan op de
agenda:
 Donderdag 16 juni zullen we om 17.45 uur met de
meiden van groep 6/7/8 naar Nieuwegein vertrekken
om daar lekker een uurtje trampoline te springen bij
Jumpsquare! (Deze avond vervallen alle gymlessen
i.v.m. de muziekuitvoering van de Volharding).
 Donderdag 30 juni gaan we om 17.15 uur met de
peuters/kleuters & groep 3/4/5 naar Benschop
Speelplezier in Nieuwland. Lekker klimmen, springen
en pannenkoeken eten! (Deze avond vervalt de
gymles van groep 6/7/8 i.v.m. de musical op school).
We hopen op twee gezellige avonden om het gymseizoen mee af te sluiten!

Seizoen 2016/2017
We zijn op dit moment al weer bezig met de groepsindeling voor het volgende gymseizoen. We gaan
er vanuit dat we iedereen na de vakantie weer gezellig terugzien op de donderdagavond! Mocht u
onverhoopt vergeten te zijn af te melden voor volgend seizoen (sluitingsdatum was eigenlijk 1 juni),
dan zouden we dat uiterlijk 23 juni willen vernemen per mail (gymbestuur@hotmail.com).
Helaas moeten we ook meedelen dat de Aerobics met aanvang van
het nieuwe seizoen zal stoppen. Het ledenaantal is de afgelopen tijd
dusdanig teruggelopen, dat we hebben besloten om de groep
definitief stop te zetten. Hiermee zal ook Mariëtte Schoutens het
bestuur van de vereniging gaan verlaten. De aerobicsgroep zal het
seizoen afsluiten op woensdag 6 juli met een gezamenlijke
wandeling/fietstocht en koffie met taart.
De nieuwsbrief met het overzicht voor seizoen 2016/2017 volgt snel!

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.

Namens Gym Vereniging Noordeloos alvast een hele fijne vakantie toegewenst,
tot volgend seizoen!

