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Lesrooster 2019/2020:
Maandag

18:00 - 19:00*

meisjes 1 Ottoland

Lelia de Vries

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

17:00 - 18:00*
18:00 - 19:00*
19:00 - 20:00*
20:00 - 21:00*

Springgroep
Meiden 12+
Freerunning
Bodyfit

Michelle den Besten
Gemma Deelen
Vince den Besten, Ji-Bo vd Laer
Miranda van Middelkoop

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 19:00*
19:00 - 20:00*

Bodygym
Meisjes 1 Goudriaan
Selectie (voorgeschreven)
Jongensgym

Miranda van Middelkoop
Miranda van Middelkoop
Michelle den Besten
Bart Voorsluijs

Donderdag
Donderdag

17:30 - 18:30*
18:30 - 20:30*

Meisjes 2 Ottoland
Selectie (keuze)

Chaline Stuij
Gemma Deelen

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

Peuters
Kleuters Goudriaan
Meisjes 2 Goudriaan

Lotte Timmer
Lotte Timmer
Lotte Timmer/Lelia de Vries

* Eben Haëzer Ottoland
Vakantierooster 2020:
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

:
:
:
:
:
:

24 februari t/m 28 februari 2020
10 april t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 mei t/m 22 mei 2020
1 juni t/m 2 juni 2020
1 juli t/m 31 augustus 2020

Seizoen 2020/2021 start op dinsdag 1 september 2020
De Kroospikkers houden de vakanties aan van de basisscholen in
Goudriaan en Ottoland, muv de zomervakantie!

Bestel nu je nieuwe
verenigingspakje en/of
bijpassend turnbroekje direct
bij de leverancier en ontvang
het direct bij je thuis.
Kijk op onze website voor de
link!
Verder is er ook nog een
beperkte voorraad aan oude
verenigingskleding te koop,
tegen een gereduceerd
tarief.

AVG wet:
Helaas heeft nog niet
iedereen een ondertekend
formulier voor de AVG wet
teruggemaild.
U kunt het formulier vinden
op onze website en
ondertekend mailen naar het
volgende mailadres:

Nieuw
verenigingspakje:

Opbrengsten:
De lustrumactie “kikkertjes krassen” heeft ons een heel leuk bedrag
opgeleverd.
Iedereen heel erg bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze actie!

avgkroospikkers@
gmail.com

En de verkoop van puntzakken met snoep, tijdens het lustrum, heeft ook
voor een leuk extraatje gezorgd.
Ook hier willen we iedereen die hieraan meegeholpen heeft, hartelijk voor
bedanken!

Wij zijn VERPLICHT om
deze door al onze leden in te
laten vullen en kunnen bij
nalatigheid een boete
krijgen!!!

En we willen alle spaarders van de Bouterbonnen weer bedanken voor hun
bijdrage.
Ze zijn nog steeds van harte welkom!
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Lustrum:
Vrijdag 8 november hielden we van 16:30 tot ongeveer 20:00 uur de generale repetitie voor het lustrum van
de zaterdag erna.
En zaterdag 9 november was het dan echt zover: de jubileumuitvoeringen van ons lustrum ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van onze gymnastiekvereniging De Kroospikkers.
De middagvoorstelling van 15:00 uur en de avondvoorstelling van 19:00 uur werden beiden heel druk
bezocht en waren ook allebei een groot succes!
Het publiek werd door “Vliegmaatschappij – De Kroospikkers de wereld rond” meegenomen naar
verschillende plaatsen, landen en werelddelen.
Zo startten de peuters met de onder water wereld, gevolgd door de meisjes 1 Goudriaan in Afrika.
En de kleuters werden De Ruimte ingeschoten.
Meisjes 12+ gingen met z’n allen naar Brazilië, gevolgd door de jongens van de jongensgym, die naar de
Jungle vertrokken.
De bodyfit bleef wat dichterbij en bevond zich in Italië.
Maar de groep van meisjes 2 Goudriaan ging weer wat verder en kwam in Amerika terecht.
En nadat de leden van de springgroep zich als Galliërs hadden gepresenteerd, nam meisjes 1 Ottoland
ons mee naar Spanje en meisjes 2 Ottoland ging naar Egypte.
Daarna werd het lekker oosters met de groep freerunning in Japan, en de selectie sloot het geheel af met
de Lion King op de Afrikaanse savanne.
En vervolgens presenteerden alle groepen zich nog aan het aanwezige publiek met een fantastisch slot!!!

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ziet u de lijst met sponsoren, die ons lustrum mede mogelijk gemaakt
hebben…

Samenvoegen kleuters Ottoland met kleuters Goudriaan:
Vanwege het zeer lage ledenaantal van de kleuters Ottoland hebben we moeten besluiten om, al snel na de
start van het nieuwe gymseizoen, deze kleuters samen te voegen met de groep van kleuters Goudriaan.

Overdracht functie ledenadministrateur:
Op 4 oktober 2019 heeft Arijette Boon haar functie van ledenadministrateur overgedragen aan Angelica van
Driel uit Molenaarsgraaf.
En op dinsdag 8 oktober kreeg Arijette namens het bestuur nog een bloemstuk en een cadeaubon
aangeboden; om haar te bedanken voor de ruim 7 jaar dat zij in het bestuur had gezeten.

Pietengym en Springend de Kerst in:
Begin december 2019 was er in diverse groepen weer pietengym.
En op maandag 23 december zijn we, van 15:00 tot 16:30 en van 16:00 tot 17:30 uur met diverse leden
Springend de Kerst ingegaan, in de Multistee in Goudriaan.
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