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Dropverkoop:
De dropverkoop heeft in
totaal ongeveer 600 euro
opgebracht.
Iedereen heel erg bedankt
voor zijn/haar inzet!!!
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Onderlinge Wedstrijden:

Let op:

Op zaterdag 1 maart werden de
jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden
weer gehouden.
Eerst waren de peuters en kleuters
te zien op een groot parcours, en
daarna gingen de wedstrijden van
start met de meisjes 1 groepen,
gevolgd door meisjes 2 en 3, en
jongens 1 en 2.
Daarna was het de beurt aan de
Algemene Ledenvergadering,
waar ook de uitslag van de
kleurplatenwedstrijd van december
2013 bekend werd gemaakt en er
nog een vijftal jubilarissen in het
zonnetje werden gezet.
En tot slot werden de uitslagen
van de Onderlinge Wedstrijden
bekend gemaakt:

Hoewel de zomervakantie van
de scholen op 18 juli 2014
begint, zijn de laatste lessen
van De Kroospikkers al in de
week van 23 t/m 29 juni.

Meisjes 1:
1. Roosmarijn Nederveen (12,18)
2. Lola Terlouw
3. Danique van den Bogert
4. Jasmine de Ruijter en
Lotte Korevaar
Meisjes 2:
1. Magda Waclawik (12,63)
2. Chaline Stuij
3. Lotte Bakker
Meisjes 3:
1. Lotte Timmer (12,25)
2. Sisley den Besten
Jongens 1:
1. Timme Kollenstaart (11,05)
Jongens 2:
1. Jonne Kollenstaart (11,83)
2. Ji-Bo van der Laer
Clubkampioen werd Magda
Waclawik uit meisjes 2, met een
gemiddeld cijfer van 12,63.
En verder won Lotte Timmer voor
de derde achtereenvolgende keer
e
de 1 prijs bij meisjes 3, en mag
daarmee haar wisselbeker
behouden.

De slotdag zal dit jaar
waarschijnlijk gehouden
worden op zaterdag 5 juli!!!
Meer informatie hierover
ontvangen jullie nog!

Uitslag kleurwedstrijd:
Kleuters Goudriaan:
Thijn den Ouden
Kleuters Ottoland:
Ivan Korevaar
Meisjes 1 Goudriaan:
Milou van Houwelingen
Meisjes 1 Ottoland:
Nina Voorsluijs
Jongens 1:
Jochem Vink
Jongens 2:
Peter Boon

Het grote gymfeest:
Op vrijdag 3 januari deden we
mee aan het landelijke Grote
Gymfeest, waar we deze keer de
beschikking hadden over een
heuse airtrack. We maakten hierbij
ook nog een leuk filmpje, waarmee
we een echte airtrack konden
winnen. Maar doordat er nog zo’n
150 verenigingen meededen,
wonnen we hem helaas niet.

Graafstroomtoernooi:
Tijdens het Graafstroomtoernooi,
dat dit jaar door ons werd
georganiseerd, behaalden we met
e
groep 5/6 de 2 prijs, en met de
e
groepen 3/4 en 7/8 de 3 prijs.

Driekampen:
Op zaterdag 8 maart deden we
mee aan de Driekampen in
Dordrecht.
De groep van mini-meisjes kreeg
op de brug 15,00 punten, op de
lange mat 15,80 punten en op de
sprong 15,40 punten; wat een
totaal aantal punten van 46,20
opleverde en goed was voor een
e
2 prijs.

Springwedstrijden:
Algemene
Ledenvergadering:
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering werd er weer een
nieuwe kascommissie gekozen, en
wel: Maaike van Wijk, Gerda Klein
en Greet Timmer.
Ook werd er door het bestuur
nogmaals aangegeven dat zij op
zoek zijn naar een VOORZITTER!
Belangstellenden kunnen zich
hiervoor nog steeds bij het bestuur
aanmelden!
Verder kregen alle prijswinnaars van
de kleurwedstrijd nog een leuk
cadeautje en er waren 5 dames die
al 25 jaar lid waren van onze
vereniging.
Zij kregen allemaal een KNGU speld
en een boeketje.
De jubilarissen waren Jantina
Schilperoord, Menny de Vos,
Marietje Aantjes en Lenie de Gier
van de bodygym, en Petra Mourikvan Tienhoven van de bodyfit.

Op zaterdag 12 april waren de
Springwedstrijden in Gorinchem.
We behaalden hier uiteindelijk
tweemaal een vierde en tweemaal
een vijfde plaats, en vielen
daardoor net buiten de prijzen.

Bouterbonnen:
Van Slagerij Bouter te
Hoornaar en Giessenburg, en
de rijdende wagens kunnen we
de kassabonnen sparen en
inleveren.
Van het totaalbedrag
van de ingeleverde bonnen
krijgen wij dan 1% uitgekeerd,
wat nog best op kan lopen.
De kassabonnen kunnen
ingeleverd worden bij de
leiding of algemeen
bestuurslid Mieke Korporaal.
Afgelopen maanden hebben we
voor alweer zo’n 25 euro bij
elkaar gespaard !!!
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