Uitvoering
Op zaterdagavond 15 juni was het zover, de uitvoering van Gym Vereniging Noordeloos!
Extra speciaal omdat het de eerste uitvoering in 'Het Noorderhuis' was. Het thema was dit
keer: Met GVN op reis! Met de hele vereniging is er wekenlang geoefend om mooie en
spectaculaire acts te kunnen vertonen aan alle ouders, opa's, oma's, broers, zussen,
vrienden en kennissen. En wat
was het een succes. De zaal was
mooi aangekleed, de tribune zat
vol, de kleding was top verzorgd
en de acts waren spectaculair.
En wat te denken van het
presentatieduo
Freek
&
Caroline die ons als heuse piloot
en stewardess bij deze reis
hebben begeleid. De avond
werd afgesloten met een verloting met schitterende prijzen, waarbij de opbrengst voor de
aanschaf van een 'Airtrack' werd gebruikt. Nog even nagenieten van de uitvoering? Bekijk
hier de foto's gemaakt door Ad Morelissen: https://myalbum.com/album/jCziqk7M3xaF.
Of bekijk hier het filmpje van de avond: https://www.youtube.com/watch?v=pfNt8diRPCc

Zonder sponsoren geen uitvoering, dus via deze weg willen we alle sponsoren en iedereen
die op zijn of haar manier heeft meegeholpen aan het tot stand brengen van deze uitvoering
heel hartelijk bedanken!!

Afsluiting gymseizoen
Ook dit jaar hebben we het gymseizoen (2018-2019) weer afgesloten met twee leuke uitjes!
- Benschop Speelplezier
Donderdag 20 juni vertrokken we met de
Peuters/Kleuters & groep 3/4/5 naar Benschop
speelplezier. Tijd om
te klimmen en te
klauteren in de speeltuin. Nog een lekker ijsje
erbij en de afsluiting van het gymseizoen was
weer een groot succes!
Kijk voor de foto's op onze Facebookpagina
www.facebook.com/gymverenigingnoordeloos. Hier
vind je ook een filmpje van deze middag!
(https://www.youtube.com/watch?v=t38v05aq3OI&t=12s)

- Jumpsquare Nieuwegein
Donderdag 27 juni was het tijd om met groep 6/7/8 en
ouder naar Jumpsquare Nieuwegein te gaan. De
meiden hebben zich weer goed vermaakt op alle
mogelijke soorten trampolines. En wat zijn ze vooruit
gegaan en opzichte van vorig jaar! Gelukkig kon
iedereen na afloop zonder botbreuken de auto weer in.
Kijk voor de foto's op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/ gymverenigingnoordeloos.

Hier vind je ook een filmpje van deze avond!
(https://www.youtube.com/watch?v=NTNQdCzf5OM&t=1s)

Afsluiting Fit&Fun
Ook de dames van de Fit&Fun hebben
het seizoen gezellig met elkaar
afgesloten met een sportieve fietstocht.
En waar kan je dan beter pauzeren dan
bij 'De Bakplaats' in Ameide, van dé
Marjolein van Heel Holland Bakt!

Airtrack
Na hard sparen is hij er dan eindelijk, de Airtrack! Een
opblaasbare lange mat waarop heel veel nieuwe dingen
geleerd kunnen worden tijdens de gymlessen. Onder
andere de opbrengst van de appeltjesactie, de
Rabobank Clubkas Campagne en de verloting tijdens de
uitvoering hebben bijgedragen aan de aanschaf van
deze Airtrack. Iedereen die hier op zijn of haar manier
aan bijgedragen heeft; heel hartelijk dank! Wij zijn er
super blij mee. Tijdens de eerste selectieles van het
seizoen hebben we hem dan ook gelijk uitgeprobeerd!

Grote Clubactie
Om de clubkas na een seizoen vol leuke activiteiten
(waaronder de uitvoering!) weer een beetje te spekken
doen we dit jaar mee met de 'Grote Clubactie', waarbij
leden van de vereniging loten kunnen verkopen voor
€3,-. Maarliefst €2,40 per lot gaat rechtstreeks naar de
vereniging en als koper kan je leuke prijzen winnen! De
hoofdprijs is maarliefst €100.000,- Of wat denk je van
een mooie auto, fiets, reischeque of een cruise! Meer
uitleg hierover volgt tijdens de lessen waar de loten
zullen worden uitgedeeld.

Gympakjes / broekjes
Nog niet in het bezit van een verenigingspakje? Informeer bij het
bestuur naar de nog beschikbare maten (het pakje is niet meer
online te bestellen). Indien je thuis in de kast nog een ongebruikt
pakje hebt liggen, laat het ons ook weten! We nemen het graag
van je over, of we kunnen je in contact brengen met iemand die
wellicht naar die betreffende maat op zoek is.
Wil jij ook lekkere warme benen tijdens de gymlessen? Op www.ttgymnastics.nl zijn 4 verschillende broekjes in dezelfde stof als het
verenigingspakje te bestellen. Interesse in een van deze broekjes?
Indien je je bestelling uiterlijk maandag 23 september per mail aan
gymbestuur@hotmail.com doorgeeft nemen wij als vereniging de verzendkosten voor onze
rekening.
De kosten van de broekjes op volgorde van lengte:
- Maat 128 - 164 €16,-. Maat S - XL €17,50
- Maat 128 - 164 €17,-. Maat S - XL €18,50
- Maat 128 - 164 €22,-. Maat S - XL €23,50
- Maat 128 - 164 €25,-. Maat S - XL €26,50

Afscheid en een nieuw bestuurslid
We hebben afgelopen juli tijdens een heerlijk
bestuursetentje bij 'Brasserie 9par3' afscheid genomen van
Caroline Vreugdenhil als bestuurslid van de vereniging. Ook
via deze weg willen we Caroline nogmaals heel erg
bedanken voor alle inzet de afgelopen jaren. Gelukkig
hebben we ook weer een nieuw bestuurslid die de
vrijgekomen plek komt opvullen; Rianne Romeijn. Van harte
welkom en heel fijn dat je het bestuur komt versterken!
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www.facebook.com/gymverenigingnoordeloos, like onze pagina en blijf op de hoogte
van de laatste nieuwtjes en activiteiten.
Of ga naar onze website www.gymverenigingnoordeloos.nl
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij GVN! Weet jij misschien nog iemand die het
leuk zou vinden om te gymmen/sporten? Iedereen is van harte welkom voor
twee gratis proeflessen!

