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Beste leden.
In de turnhal ligt heel veel kleding, schoeisel, drinkbekers en soms ook sieraden. Wilt u er
s.v.p. op toezien dat u en/of uw kinderen deze spullen mee naar huis nemen.
Vanaf 1 januari 2018 wordt alles wat er dan nog ligt naar de Kringloopwinkel gebracht!
OPROEP
Een Vereniging kan niet zonder vrijwilligers, dat weet iedereen. Wij beschikken helaas niet
over veel vrijwilligers, maar die we hebben daar zijn we trots op en dat proberen we ook
kenbaar te maken bij het jaarlijkse vrijwilligersfeest.
Maar…….zoals gezegd we komen mensen TEKORT!
Wij zien graag dat taken samen gedeeld en ingevuld worden zodat niet iemand uren voor de
vereniging bezig is. Daarom zoeken wij ook mensen die SAMEN wat handjes kunnen laten
wapperen of ideeën mee willen uitwerken.
Dat kan zijn bij:
Activiteiten & promotie: Denk daarbij aan het inpakken, kopen van presentjes bij activiteiten
zoals clubkampioenschappen, Pietengym. Assisteren, meehelpen bij activiteiten voor de
jeugdraad. Bijvoorbeeld een filmavond of iets dergelijks. Maar ook mensen die voor
publiciteit kunnen zorgen, bekend met social media etc. onze club promoten!
Zaal-en materiaalbeheer: We hebben al een groepje ouders die indien nodig enthousiast
meehelpen, maar we zoeken iemand die hiervoor initiatief neemt, de kar trekt. Dus af en toe
contact met leveranciers, begeleiden van het werkgroepje, beetje handigheid zou niet
verkeerd zijn. Dit alles wordt door het bestuur ondersteund, dus je hoeft niet iets ingewikkelds
te doen.
Interne zaken: (mede)schakel zijn tussen leiding, leden en bestuur. Ondersteunend naar de
leiding.
Wedstrijddata:
Momenteel zijn we bezig met het invullen van de kalender. Kijk regelmatig op de website
voor de nieuwste informatie. Later komt een papieren versie in de zaal te hangen.
Als u via Stichting Teergeld Tweestromenland geld ontving dan moet u nu eerst naar de
gemeente Wijchen waar bepaald wordt of u er recht op hebt (zie onderstaande informatie)
eventueel kunt u dan daarna een beroep doen op Stichting Leergeld Tweestromenland.
Kindregeling voor gezinnen met een laag inkomen.
Gemeente Wijchen wil graag dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Voor mensen
met weinig geld is dit vaak moeilijker. Daarvoor heeft de gemeente Wijchen het
minimabeleid.
Meer mogelijkheden voor kinderen.
De gemeente heeft de mogelijkheden voor gezinnen met kinderen verruimd. Als u kinderen
heeft en een laag inkomen kunt u hier gebruik van maken. U heeft recht op een jaarlijks
geldbedrag voor sport, hobby’s en onderwijs. De hoogte van dit geldbedrag hangt af van de
leeftijd van uw kinderen. U moet de bonnetjes van deze uitgaven bewaren. U moet die bij de
gemeente inleveren. Kinderen op de basisschool kunnen gratis zwemlessen volgen voor
zwemdiploma A. Tot slot kunt u recht hebben op een computer voor uw kinderen.
Aanvragen moeilijk?
De Formulierenbrigade uit Wijchen helpt u graag. Voor hulp kunt u bellen met 024 641 84 59.
U kunt ook een mail sturen naar l.smals@meervoormekaar.nl
Meer informatie?
Meer informatie4 over de Kindregeling en andere mogelijkheden vind u op de website:
www.wijchen.nl/laaginkomen. U kunt daar ook direct een aanvraag indienen. U kunt ook
een mail sturen (inkomensondersteuning@wijchen.nl) of u kunt een afspraak maken (024 751
11 11).
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Op zondag 26 november was er het jaarlijkse Pietenfeest voor de kleinsten van onze
vereniging.
Er waren maar liefst 76 kinderen die genoten hebben van de zeer geslaagde Pietengym.

Onze Acro Pietjes hebben al vaak en op veel plekken opgetreden.
Zo ook waren ze bij de intocht van Sinterklaas in Wijchen en bij het Kasteel van Hernen. (foto)
TROTS op deze lenige Pietjes !

Op zaterdag 11 november hebben de jongste turnsters deelgenomen aan de eerste
wedstrijd van het jaar.
Dat was de START-competitie bij Hellas in Tiel. De meiden geboren in 2009 en 2008
uit de wedstrijdgroepen turnen deden daar aan mee.
Het was nog vroeg in het seizoen en voor veel meiden de eerste wedstrijd in een andere zaal
Ook de nieuwe oefeningen zorgden her en der voor wat spanning.
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Bewegen voor ouderen is belangrijk. Daarom geeft Gymnastiek- en turnvereniging De
Leleaart niet alleen les aan jeugd in acro en turnen op recreatief en wedstrijd niveau, maar
ook aan ouderen. Op een inspannende manier ontspannend bezig zijn!!!
De lestijden zijn:
Senioren Heren maandag 20.15-21.45 uur Senioren Gemengd dinsdag 19.15-20.15 uur
Senioren Dames woensdag 19.45-20.45 uur
Gymzaal Suikerbergseweg 2 6604 AE Woezik-Wijchen Info : 06.51406685
Kom een keertje kijken of meedoen.
De acrogym recreatie groep is gestart!!
De meiden hebben al veel geleerd. Lijkt dit jou ook leuk om te doen?
Kom een keer langs op zaterdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in de turnhal van de Suikerberg
Voor belangstelling of vragen mail naar info@leleaart.nl
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HANDIGE HANDJES
Wij zoeken iemand die voor ons een rek voor de gewichtjes kan maken. Het kopen hiervan is
erg prijzig en misschien is er wel een vriendelijke en handige vader of Opa die dit kan doen.
We zoeken iets simpels voor tegen de kant, waar alles netjes opgestapeld kan worden.

Voor meer informatie graag een belletje of mailtje naar het
secretariaat. 0651406685 / info@leleaart.nl

NOTEER IN UW AGENDA !! zondag 1 juli 2018
Wij zijn ermee bezig !
Wij zouden het ook zeer op prijs stellen als er wat sponsoren naar voren komen om samen
met ons een leuke dag voor onze leden te organiseren. Sponsors in welke vorm dan ook.
Laat iets van je horen, wij zijn een gezonde vereniging die op een verantwoorde wijze met
de centjes omgaat, maar die zeker wat financiële hulp kan gebruiken.
Adverteer in ons Infoboekje, hang een bord op in de zaal of zet een advertentie via deze
Nieuwsbrief die toch aan ruim 350 leden verstuurd word.
Neem s.v.p. contact op met het secretariaat: info@leleaart.nl / 06-51406685
Onze dank is GROOT!
AGENDA:
Kerstvakantie: zondag 24 december 2017 toten met zondag 7 januari 2018.
(eventueel kunnen wedstrijdgroepen hiervan afwijken)
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De grote Clubactie is bijna afgelopen en de trekking is op 14-12-2017.
Kijk op uw bankafschrift voor het lotnummer !
De Leleaart, activiteitencommissie is druk bezig met het uittellen van de winst. We weten dat
we al 1600 loten verkocht hebben. Een record ! (met dank aan de commissie)
Isa Schrooten is koploopster met 41 verkochte loten en 23 kinderen hebben meer dan 20
loten verkocht. Fantastisch goed gedaan allemaal. Dank jullie wel.
De leden die het meest verkocht hebben kunnen nog een cadeautje tegemoet zien.
Iedereen dank voor deze prachtige lotenverkoop!

Zij sponsoren Goede Doelen, maar ook bijvoorbeeld je EIGEN
CLUB !, zoals de Leleaart. Dit kunt u aangeven bij aankoop van een nieuw lot. Het is ook
mogelijk om het Goede Doel bij uw huidige lot(en) te wijzigen door te bellen met de
ledenservice via 0900-300 1400 ( € 0,50 per gesprek). Zij zijn bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 0900uur tot 2100uur en op zaterdag van 1000uur tot 1630uur.
Van elk lot dat wordt verkocht gaat de helft naar de club!
Dit kan natuurlijk lekker aantellen. Ga naar www.vriendenloterij.nl
Dank voor uw bijdrage!

Het is mogelijk om de Leleaart te sponsoren!
Als je iets online wilt kopen ga dan eerst naar https://www.sponsorkliks.com/products daar
ziet u een blokje met “Wie wilt u sponsoren?”
Vul dan in: Gymnastiek-en turnvereniging “De Leleaart”.
Hierna kunt u uw winkel of product kiezen waarna u uw bestelling gewoon kunt afronden.
Hiervoor krijgen wij dan een percentage.
Wij zouden het zeer op prijs stellen en voor u zijn er geen extra kosten.
(kijk ook op de site www.leleaart.nl) en zie ook de bijgaande flyer.
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