
 

 

 

DE KROOSPIKKERS EN ROPARUN TEAM 135 GOUDRIAAN 

SLAAN DE HANDEN IN 1 EN GAAN SAMEN HET NIEUWE JAAR  

2018 IN MET EEN SPRINGMARATHON!!! 

 

Deze zal plaatsvinden op vrijdag , 5 januari 2018,  

van 9:00 uur tot 21:00 uur in de Multistee in Goudriaan. 

 

Alle leden Kroospikkers krijgen een sponsorkaart mee . Op deze kaart staan verschillende 

bedragen in Euro’s , waar ze zich mee kunnen laten sponsoren. Natuurlijk hopen wij dat 

iedereen met een volgekraste kaart op 5 januari de Springmarathon komt beleven en dat 

we met z`n allen een mooi geldbedrag ophalen voor de Kroospikkers clubkas en het 

Roparun team 135 Goudriaan. 

We zullen het geld eerlijk verdelen ! 

In het onderstaande schema staat precies wanneer jij mag komen springen en natuurlijk 

mag je de hele dag blijven en/of meedoen. Het gaat een mooie lange dag worden met 

naast het springen natuurlijk de mogelijkheid om koffie / thee en een broodje te kopen .De 

opbrengsten gaan naar het goede doel ! 

Introducés (niet leden ) mogen ook komen springen voor €5,00. 

Wij rekenen op jullie ! 

 

 

 

 

 

Het schema en verdere info staan op de volgende bladzijde… 
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Het geld en de sponsorkaart kunnen op de dag zelf , 5 januari , in een grote ton gedaan 

worden .  

Schema : 

9:00 – 10:00 u   Peutergroep 

10:00 – 11:00 u Kleutergroepen Goudriaan en Ottoland 

11:00 – 12 :00 u Meisjes schoolgroep 3 en 4  uit Ottoland en Goudriaan 

12 :00 – 13:00 u  Jongens 1 gymgroep 

13:00 – 14:00 u  Meisjes schoolgroep 5 en 6 uit Ottoland en Goudriaan 

14:00 – 15:00 u  Meisjes schoolgroep 7 en 8 uit Ottoland en Goudriaan 

15:00 – 16:00 u  Jongens 2 gymgroep + hulpleiding 

16:00 – 17:00 u  Selektiegroep ( die trainen van 15:30 – 17:30u) 

17:00 – 18 :00 u  Selektiegroep (die trainen van 16:30 -18:30 u) 

18:00 – 19:00 u  Meisjes 3 gymgroep 

19:00- 20:00 u  Springgroep 

20:00 – 21:00 u Het roparunteam en iedereen die nog mee wilt doen! 

 

Lees goed in welke groep jij zit, want soms gaat het om schoolgroepen! 

Ga ervoor met z`n allen en kom springen die dag ! 

Voor meer info kunnen jullie bij de leiding terecht. 

 

Voor nu hele fijne feestdagen en kom springen om het nieuwe jaar in te luiden. 

Groetjes Leiding en bestuur Gymvereniging de Kroospikkers. 

  


