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Vooraankondiging Uitvoering
Hierbij willen we alle leden, ouders en iedereen die enthousiast is
om te komen kijken, alvast laten weten dat we ook dit jaar weer de
jaarlijkse uitvoering zullen houden. Momenteel is de leiding en het
bestuur druk met alle voorbereidingen om er een leuke avond van
te maken, waarbij al onze leden de kans krijgen om te laten zien
wat ze geleerd hebben!
De uitvoering wordt gehouden op: zaterdagavond 1 april 2017 in
de sporthal van Westkapelle.
De uitnodigingen en verdere informatie volgen nog.

Uitslag Jeugd Turn Competitie
Afgelopen weekend is er weer gestreden tijdens de jeugd
turn competitie in Sporthal ‘De Halve Maan’ in
Oostkapelle. Zowel turnen 1 als turnen 2 hebben hieraan
meegedaan en niet zonder resultaat! De meiden van
turnen 2 sleepten op vrijdagavond de 1e prijs in de wacht!
Ook de meisjes van turnen 1 deden het goed en
eindigden op een 4e plaats. Van harte gefeliciteerd met dit
mooie resultaat, jullie mogen hier trots op zijn!
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Jazz Demo’s
Dit jaar zijn de demonstraties van Jazz op zaterdag 8 april. De demo’s worden
gegeven in de Kruitmolen. Alle kinderen van de jazzgroepen ontvangen hier te
zijner tijd nog een uitnodiging voor.

Judo Kidsdag
Op zaterdag 4 maart is er een leuke kids/familiedag. Alle kinderen
die lid zijn van de judo worden hiervoor uitgenodigd. Deelname is
van 5 t/m 15 jaar en de diverse activiteiten vinden plaats in
Sportcentrum Omnium in Goes. Verdere info is te lezen op de flyer
die verstuurd is naar de judoleden. Mocht je meer info willen dan kun
je deze opvragen bij de trainer of het bestuurslid van Judo.

Met sportieve groeten,
Het bestuur van SV Willebrord
Chantal Koole
Marjolein van Noort
Cor Wattel
Jolanda Cijsouw
Yolande Dek
Sabine Koppejan

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

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