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NIEUWSBRIEF MAART 2016
Aan de leden en de ouders, verzorgers.
Hierbij ontvangen jullie de 2e nieuwsbrief voor het seizoen 2015 / 2016. We willen graag
weer een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

Gymvereniging WATS bestaat dit jaar 75 jaar!
Op 2 mei a.s. viert WATS haar 75-ste verjaardag. Onze jubileumcommissie, bestaande uit
Jelle Pama, Patricia Boschma, Geartsje Witteveen en Ypie Kroes, heeft daarvoor een mooi
programma samengesteld. Op 18 juni gaan we een prachtige gala uitvoering organiseren en
als seizoen afsluiting houden we op 9 juli een buiten sport- en speldag voor de kinderen uit
Oosterzee, Bantega, Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen.

Gala-uitvoering 18 juni
Alle leden van WATS doen natuurlijk mee. Jelle en Patricia bedenken een mooie oefening
voor alle groepen. Ook zijn er een aantal verrassingsoptredens. Zo’n uitvoering vraagt wat
extra’s. In de eerste plaats zouden wij het prachtig vinden als de leden in het nieuwe
turnpakje mee doen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
Ook kunnen we wat extra handjes op die dag goed gebruiken, zoals voor het inrichten en
opruimen van de zaal, een oogje houden op de kinderen tijdens de uitvoering etc.
Voor de gala-uitvoering zullen kaarten in de voorverkoop verkocht worden. Nadere informatie
volgt

Buiten sport- en speldag 9 juli
Voor alle leden van onze vereniging is er op zaterdagmiddag 9 juli een buiten sport- en
speldag, in en rond De Twilling. Daar komt vast water aan te pas! In een volgende
nieuwsbrief komt daar meer informatie over.
Op diezelfde dag hebben we ook voor al onze vrijwilligers een feestelijke afsluiting.

Sponsors gezocht
Voor de feestelijke uitvoering en de buiten sport- en speldag hebben we natuurlijk wat
gespaard, maar we hebben ook sponsors nodig om de extra kosten te dragen. Gelukkig
hebben we van een aantal bedrijven al een toezegging (waarvoor heel erg ons dank!), maar
we zijn er nog niet.
Wilt u ook sponsor worden? Dan komt uw logo op onze nieuwe website, in het
jubileumboekje en/of in de slideshow tussen de verschillende programma onderdelen.
Meehelpen?
Zowel de extra handjes als de sponsors kunnen zich aanmelden kan bij Ypie Kroes, via
ypie.kroes@gmail.com of 06-31942526.

Jubileumboekje
De jubileumcommissie is bezig om een jubileumboekje te maken. Alle groepen worden
daarvoor op 20 en 21 maart op de foto gezet.
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Nieuw verenigingspakje WATS
We zien al steeds meer kinderen binnen komen bij de trainingen in het nieuwe WATS
gympakje Mocht u voor uw kind ook graag het nieuwe pakje willen bestellen dan kunt u dit
doen via de volgende link: http://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakjev523.html
De kosten van dit turnpakje bedragen € 39.00.

Springgroep
In januari zijn wij gestart met 3 proeflessen voor een springgroep. Aangezien er genoeg
animo voor was zijn wij verder gegaan met deze lessen. Het is voor zowel jongens als
meisjes.
Mocht uw kind graag een keer willen komen kijken wat een springgroep inhoudt is hij/zij van
harte welkom op maandagavond van 18:45 – 19:30

AED
Het is u misschien wel eens opgevallen, maar bij binnenkomst in de Twilling ziet u buiten
aan de muur een AED hangen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die deze AED zouden
willen rijden bij een calamiteit. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Ypie Kroes.
ypie.kroes@gmail.com of 06-31942526.

Poiesz Actie.
Dit jaar zijn wij weer uitgeloot om mee te doen met de Poiesz actie. Het geld wat we
hiermee verdienen gaan we gebruiken voor het grote 75 jarig feest van WATS. Een aantal
meisjes van onze vereniging hebben op zaterdag 5 maart door het te promoten van soesjes
al heel wat extra muntjes verdiend. Bedankt meiden!! Maar desondanks, mocht u gaan
winkelen bij de Poiesz (lemstervaart) er kunnen nog heel wat muntjes bij.

Nog een oproep aan iedereen:
We zijn voor het 75 jarig jubileum nog op zoek naar oude foto's of krantenartikelen!!!
Dit mag ingeleverd worden bij Jelle of Patricia.

Vragen ?
Neem dan contact met op met de voorzitter van gv WATS, Ypie Kroes, email:
ypie.kroes@gmail.com of met één van de andere bestuursleden.
Het bestuur van WATS
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