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Oproep nieuw bestuurslid 
 
Vind je het leuk om activiteiten te organiseren? Wil je een bijdrage leveren aan een ‘sportief 
Zoutelande’? Voel je welkom om onze club te komen versterken in het bestuur!  
Wij zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid, dus laat het ons weten als je interesse hebt.  
 

 
Springdagen 
 
Op vrijdag 6 januari a.s. gaan we weer naar de springdagen in de Staver in 
Sommelsdijk.  
Dit is een sportieve en leuke doedag, voor alle leden van de jazz of turngroep, vanaf 7 
jaar en in het bezit van een zwemdiploma.  
We worden met de bus opgehaald en gaan de hele dag leuke activiteiten doen; 
zwemmen, springen (grote trampoline, airtumblingbaan, minitrampoline met Pegasus, 
minitrampoline met schuin vlak, dubbele minitrampoline en trapeze zwaaien), klimmen, 
tokkelen, tuintrampoline springen en handboogschieten.  
 
Als je meer wilt weten, zie www.springdagen.nl, (Springdagen Sommelsdijk) ook staan hier 
foto’s en filmpjes van voorgaande jaren op. 
 
Alle leden van jazz/turnen krijgen een uitnodiging met hierin informatie over het aanmelden.  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Chantal Koole: ledenadministratie@svwillebrord.nl. 
 

 
Oliebollenactie: hulp bij de verkoop gevraagd! 
  
Ook dit jaar houden we weer onze jaarlijkse oliebollenactie. Op woensdag 
14 december a.s. vanaf 13.30 uur zullen leden en ouders weer oliebollen 
gaan verkopen in Zoutelande en Biggekerke.  
We zijn nog op zoek naar kinderen én ouders om de oliebollen te verkopen.  
Kom op 14 december om 13.30 uur naar Zwinstraat 30 in Zoutelande. We 
zijn rond 16.00 uur weer klaar.  
 
Vooraf bestellen van de oliebollen kan uiteraard ook, want op=op. Bestellen kan bij Jolanda 
Cijsouw, tel.nr. 06-22192733 of per mail via jcijsouw@yahoo.com.  
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Data om te noteren 
 
Pepernoten bakken    : maandag 28 november 
(voor de peuters en kleuters)  
Oliebollenactie   : woensdag 14 december 
Springdagen    : vrijdag 6 januari 
JTC     : 27 en 28 januari 
 
Meer info over deze activiteiten volgen nog. 
 

 

Met sportieve groeten,  
 
Het bestuur van SV Willebrord 
 
Chantal Koole  Voorzitter en ledenadministratie 
Marjolein van Noort Penningmeester 
Cor Wattel  Bestuurslid judo en jiu jitsu 
Jolanda Cijsouw Bestuurslid peuter- en kleutergym en sportief fit 
Yolande Dek  Bestuurslid jazz 
Sabine Koppejan Secretariaat, bestuurslid turnen en hardloopgroep 
 
Voor meer informatie en contactgegevens zie onze website: www.svwillebrord.nl 
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