NIEUWSBRIEF MEI 2015

De meivakantie zit erop. Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitgerust en
hebben jullie van het mooie weer genoten.
Alle trainingen van Olympia gaan gewoon door tot en met 16 juli 2015.
Daarna gaan we met zijn allen van een mooie zomervakantie genieten.
De sporthal is nog op twee momenten gesloten namelijk
donderdag 14 mei in verband met Hemelvaartsdag en maandag 25
mei, dan is Tweede Pinksterdag.

1. ACTIVITEITEN
• 30 mei tussen 10.00 -13.00: activiteiten dag voor iedereen en start
flessen inzamelen. De free run lessen gaan gewoon door.
• 20 juni tussen 10.00-13.00 clubkampioenschappen en demo freerun.
• 11 juli Bosdag : We gaan naar de Meinweg en doen daar tussen 12.0017.00 leuke spellen en activiteiten. In verband met het OLS op 4
juli hebben we de Bosdag verschoven naar 11 juli.

ACTIVITEIT 30 MEI
We hebben de gym2move container van de KNGU geregeld. Hierin zitten
diverse turnmaterialen, zoals een airtumbling, grote trampolines en nog
veel meer.
Ook willen we vanaf zaterdag 30 mei een sponsoractie voeren. Olympia
heeft voor de komende jaren dringend geld nodig voor nieuw klein
materiaal en voor leuke activiteiten voor onze jeugdige leden.
Neem dus naar de training lege flessen van Nederlandse supermarkten
mee en doe ze in de zakken die in de garage staan.
Voor de groep die gemiddeld per lid de meeste flessen inlevert is er een
attentie.
De grote Clubactie komt dit jaar te vervallen en wordt vervangen door
deze flesseninzamelactie.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 20 JUNI
Op zaterdag 20 juni zijn er clubkampioenschappen. We gaan ervan uit dat
alle turners en turnsters vanaf groep 3 meedoen.
Het tijdschema
• 8.45-9.30 de zaal is gesloten om het opbouwteam in alle rust de
toestellen te laten klaarzetten
• 9.30- 10.00 omkleden en melden bij de wedstrijdtafel in de hal
• 10.00-10.15 algemene warming up zonder toestellen te gebruiken
• 10.15 start eerste wedstrijdronde
• 12.40 demo freerun
• 13.00 prijsuitreiking
We wensen alle turners en turnsters veel succes met de voorbereidingen
op de wedstrijd. Nodig iedereen uit om te komen kijken. De meisjes van
de turnvereniging uit Melick zullen ook meedoen met de wedstrijd.
BOSDAG 11 JULI: HET BETOVERDE BOS DRAKEN EN TROLLEN
Op zaterdag 11 juli is er voor de kinderen vanaf groep 3 een Bosdag, We
verzamelen op het terrein van het bezoekerscentrum Meinweg. Er zijn
heel veel spannende spelletjes te doen.........
We gaan ervan uit dat jullie allemaal komen. Wij zorgen voor voldoende
drinken en wat lekkers.
De kleuters gaan die dag naar speeltuin Kitskesberg.
Voor 16+ is er om 0.00 een nachtactiviteit van zaterdag op zondag. Als je
daar aan mee wilt doen moet je over voldoende lef beschikken. Er staat je
een donkere, betoverde nacht met draken en trollen te wachten.............
De ploeg die het ontbijt haalt heeft gewonnen .... de rest is dan al thuis
aanmelden voor de nachtactiviteit bij: annettewijnands@online.nl

2. TOESTELFINALES DAMESTURNEN PANNINGEN
Op zaterdag 9 mei hebben Geertje, Joy en Liz meegedaan aan de
toestelfinales.
Geertje turnde een mooie strakke vloeroefening en behaalde daarbij de
derde plaats, een mooie bronzen plak.
Ook Joy turnde een mooie vloeroefening en kwam tevens uit op sprong.
Liz turnde een goede oefening op de brug en een strakke balkoefening.
De concurrentie was hoog en Liz en Joy vielen helaas niet in de prijzen.
Complimenten voor deze kanjers, die hard gewerkt hebben om zover te

komen.
Onze trainster Chaline kwam voor haar club Atalanta- Maasbracht uit en
behaalde goud op haar vloeroefening.
Super!

3. BESTUURSZAKEN
Met de hulp van vele vrijwilligers zijn we hard aan het werk bij Olympia.
Om het team te versterken zijn we nog op zoek naar een voorzitter(m/v).
Heef u interesse of heeft u een tip wie we hiervoor kunnen benaderen?
neem contact op met annettewijnands@online.nl
	
  

