Onze nieuwe leden:

Nieuwsbrief, 23 december 2017

Yashlin Heins
Woensdagmiddag gym
Justin Pol
Vrijdagavond jongens
Jaylinn Bouwmeester
Woensdagmiddag gym
Manon Benjamins
woensdag middag gym
Noa Hamstra
peutergym
Elly Bennink
Zumba
Silvan Boertien
vrijdagavond jongens
DeniseDrenthen
woensdagmiddag gym
Esmee Duchatteau
woensdagmiddag gym
Britt Annen woensdag
middag gym
Lida Nagtegaal
Zumba
Maureen Bolk
woensdagmiddag gym
Jessica Mager steps

Geachte leden,
Door persoonlijke omstandigheden hebben onze voorzitter
Freddie Neef en secretaris Martine Neef per direct hun werk
neergelegd.
Ook via deze weg willen wij hun bedanken voor hun inzet en veel
sterkte wensen voor de komende periode.
Er blijven voor nu 4 bestuursleden over wat niet voldoende is om
de vereniging draaiende te houden.
Bestuurslid Marian Hooge is zwanger en heeft aangegeven het
per februari rustiger aan te gaan doen.
Zoals jullie zullen begrijpen wordt er intern hard gewerkt aan een
oplossing.
Mochten er mensen zijn die ons gezellige team aan willen vullen
houden wij ons van harte aanbevolen.
U kan dan een e-mail sturen naar info@eugenia.nl
Wij brengen u op de hoogte als er meer nieuws is.
Met vriendelijke groet,
Bestuur CGV Eugenia

Contributieverhoging
Zoals aangegeven tijdens de algemene ledenvergadering zouden wij nog even terugkomen
op de exacte contributieverhoging voor 2018.
-

Voor de gym groepen t/m 15 jaar is het een verhoging van € 0,39.
Voor de gym groepen 16 jaar en ouder, jazz, 55+ gym, steps en zumba is het een
verhoging van € 0,45.

Nieuwe contributiebedragen
Voor de selectie turnen zijn de contributieverhogingen per half uur les verschillend.
Hieronder staan de nieuwe contributiebedragen.
Leden per kwartaal

2018

Peutergym (2 t/m 4 jaar)

€26,26

Meisjesgym (4 t/m 15 jaar)

€26,26

Meisjesgym (16 en ouder)

€30,66

Jongensgym (4 t/m 15 jaar)

€26,26

Jongensgym (16 en ouder)

€30,66

Jazz

€30,66

55+ groep

€30,66

Steps

€30,66

Zumba

€30,66

Selectieleden per kwartaal (exclusief gym)
1 uur les per week
2 uur les per week
2.5 uur les per week
3 uur les per week
3.5 uur les per week
4 uur les per week
4.5 uur les per week
5 uur les per week

2018
€29,35
€54,73
€61,50
€70,19
€77,24
€84,29
€90,79
€97,-

Zumba
Begin het nieuwe jaar goed en kom op donderdagavond 4 januari 2018 (19.00 uur tot
20.00 uur), naar de extra zumbales!
Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met zumbadance. Neem dus gerust ook
iemand mee. We maken er (altijd) een gezellige les van.
Iedereen is van harte welkom!

Vereniging:
Aantal:

CGV Eugenia
27

Naam
Albertje DIPHOORN
Alie DEKKER
Alieta VOS
Betsy Kikkert
Charissa Vos
Danielle Kranenborg
Dilan van Beurden
Esmee Duchatteau
Esmee Kemperman
Femmie GIETHOORN
Isa Hooge
Kejano Alferink
Linda Lunenborg
Lizz Lenten
Maaike DEELSTRA
Maaike PAERELS
Marjo GRITTER- Fieten
Matthias van Dijken
Michel Mager
Noa Jonkman
R DE RUITER
Rachel KLEINE
Sanne Bennink
Sara Winter
Sientje Paerels
Sigrid VOS
Suzanne Nijmeijer
Aantal:
27

Verjaardagen

Geboortedatum
17-02-1941
09-02-1959
20-02-1964
28-02-1967
19-02-2006
29-02-1980
05-02-2009
01-02-2010
25-02-2011
03-02-1946
21-02-2011
03-02-2010
08-02-1991
16-02-2010
20-02-1994
21-02-2008
11-02-1954
23-02-2015
25-02-2004
22-02-2007
21-02-1943
08-02-2006
10-02-1986
27-02-2016
28-02-1941
05-02-2003
03-02-1990

18 november 2017 was het dan zover!
De uitvoering van Eugenia met als thema: De Snoepfabriek.
De kinderen en de leiding hebben hard gewerkt om er een leuke show van te maken met
een middag- en avondprogramma.
Het middagprogramma stond in teken van Engelse dropjes, aardbeien, dansende
zuurstokken, Haribomix en Willy Wonka met als openingsnummer een echte chocoladedans.
De peuters en alle woensdagmiddaggroepen en de jongste selectie hebben er een mooie
uitvoering van gemaakt.
Het avondprogramma werd verzorgd door alle groepen van de vrijdagavond, Zumba en
oudere selectiemeiden. De opening begon met een domino door de hele fabriek waar
eenieder zijn of haar talenten goed kon laten zien. Op de lopende band van de fabriek werd
het nieuwe tenue geshowd die gebruikt gaat worden als wedstrijdpakje.
Verder werd ook deze avond met als thema: “snoep” van alles gepresenteerd waarbij de
nieuwe air track ook goed werd benut. Het publiek heeft genoten van de verrassende acts
en Eugenia is trots op al haar talenten!
Super goed gedaan!

29 november was het weer tijd voor pietengym!
Voor alle woensdagmiddag groepen waren de pieten weer paraat om met de kinderen samen te
gymmen. Nijntje was zelfs ook zwarte piet geworden.

Voor alle kleuters!
Woensdagmiddag in sporthal “de Marke”.
Alle kleuters (groep 1 en 2 van de basisschool) zijn van harte welkom op woensdagmiddag
van 13.15 uur tot 14.00 uur in sporthal de Marke in Hollandscheveld. Jongens en meisjes
kunnen aan de slag met het Nijntje beweegdiploma. Aan het eind van het seizoen zal er
weer een leuke ochtend georganiseerd worden waar het beweegdiploma behaald kan
worden!
Bewegen is goed als basis voor elke sport. Wanneer uw kind later aan turnen, voetballen,
tennis, atletiek, korfballen enzovoort wilt doen, is het gymnastieken een hele goede basis.
Heerlijk bewegen over verschillende obstakels, balanceren over smalle en brede vlakken,
slingeren aan de touwen of ringen, rollen, springen en noem maar op.
De lessen zijn gevarieerd en gericht op het bewegen en vooral het plezier in bewegen! De
lessen worden gegeven door Fabi Mager.
Kom gerust een keertje kijken!

