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Oliebollenactie weer een prima opbrengst
We willen iedereen nog hartelijk bedanken voor het verkopen én kopen van
de oliebollen. Na aftrek van de kosten hebben we een bedrag overgehouden
van € 561,10. Een mooi bedrag waar we weer allerlei leuke & nuttige dingen
voor kunnen doen, zoals het einde seizoensactiviteit. In de volgende
nieuwsbrief meer hierover.

Terugblik open lesweek
De open lesweek is inmiddels ook achter de rug. Leuk om te zien dat er
veel nieuwe mensen een kijkje kwamen nemen. We hadden voor iedereen
een cadeautje en alle geïnteresseerden kon meekijken of meteen mee
doen in de lessen.
Inmiddels hebben we al diverse nieuwe leden mogen verwelkomen.
We heten ze van harte welkom en wensen jullie veel sportplezier.

Jeugd Turn Competitie (J.T.C.): de uitslag
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari stond de sporthal in Oostkapelle in het teken
van de Jeugd Turn Competitie. Ook de turnafdeling van S.V. Willebrord heeft hier
weer enthousiast een meegedaan. De oudste groep heeft hiermee de derde prijs
(van de negen groepen) gewonnen en daarmee een beker in de wacht gesleept.
De jongste meiden zijn vierde (eveneens van de negen groepen) geworden.
Iedereen nog van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie!

Paasstollenactie
Binnenkort ontvangen alle leden weer een formulier waarmee je paasstollen
kunt verkopen. Ze kosten € 4,50 per stuk en worden gebakken door Bakkerij
Koppejan.
Verkoop er zoveel mogelijk! Voor de ‘beste verkoper’ is er een leuke prijs. Op
24 maart kunnen de paasstollen opgehaald worden. Meer informatie staat op
het formulier, of vraag het bestuur als je iets wil weten.
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Even voorstellen…
We hebben Christianne Overgaauw-Janse, gevraagd om een stukje te
schrijven voor deze nieuwsbrief. Christianne geeft sinds januari met veel
enthousiasme en plezier les aan onze allerkleinste leden: de peutergym.
Mijn naam is Christianne, aangezien ik in Zoutelande ben geboren en inmiddels alle peuters
en hun ouders heb gezien, denk ik dat iedereen daar mij wel kent.
Ik vind het leuk iets te vertellen over de peutergym. Wanneer op donderdagmorgen de
basisschoolkinderen in de klas zitten, worden in de gymzaal de toestellen klaargezet. Na het
opbouwen, gaat groep 2 gymmen en daarna is groep 1 aan de beurt, dit met hun eigen
leerkracht. Als de kleuters terug zijn naar de klas, is het tijd voor de peutergym. Nadat de
toestellen zijn aangepast van kleuter- naar peuterhoogte, kunnen we aan de slag! Tijdens
het klimmen, glijden, balanceren, rollen, mikken, springen enz. zijn de kinderen bezig hun
motoriek te ontwikkelen. Daarnaast leren de peuters te wachten op hun beurt, een kring
maken en meedoen met kringspelletjes. Kortom: een leerzaam uurtje met, en dat is het
allerbelangrijkst, plezier in bewegen!
Tot ziens in de gymzaal,
Christianne
Uitvoering ‘Helden’
Nog even en dan is het weer zo ver. Op zaterdag 9 april a.s., houden
we de jaarlijkse uitvoering waarin onze leden laten zien wat ze kunnen.
Dit jaar is het thema: ‘Helden’. Aanvangstijd is: 19.15 uur en de locatie
is Sporthal De Bellink in Westkapelle.

Rabo Clubkas Campagne
Sportvereniging Willebrord doet dit jaar weer mee met de Clubkas actie van
de Rabobank. In de periode van 13 tot en met 26 april kun je je stem
uitbrengen en we vragen dan ook hierbij aan al onze leden om te stemmen
op SV Willebrord!

Demodagen Jazz
De afdeling Jazz doet mee met de demodagen in de Kruitmolen. Op zaterdag 2 april
a.s. mogen alle meiden hun dans laten zien waar ze keihard voor geoefend hebben.
De leiding informeert jullie hier nog verder over.
We wensen jullie alvast veel succes & plezier toe op 2 april!

Data om te noteren
Ledenvergadering

: maandag 30 mei

Meer info over deze activiteit volgt in de volgende nieuwsbrieven.
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Met sportieve groeten,
Het bestuur van SV Willebrord
Chantal Koole
Judith Verschuur
Marjolein van Noort
Cor Wattel
Jolanda Cijsouw
Yolande Dek
Sabine Koppejan

Voorzitter en ledenadministratie
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid judo en jiu jitsu
Bestuurslid peuter- en kleutergym en sportief fit
Bestuurslid jazz
Bestuurslid turnen en hardloopgroep

Voor meer informatie en contactgegevens zie onze website: www.svwillebrord.nl
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