Nieuwsbrief december 2014
Heeft u het infoboekje seizoen 2014-2015 al?
Het infoboekje 2014-2015 ligt voor iedereen klaar. In het infoboekje staat handige informatie zoals de lestijden,
vakanties en contactgegevens van de train(st)ers en bestuursleden.
Heeft u het boekje nog niet ontvangen? Vraag ernaar bij de train(st)er van uw kind!
Bericht van de voorzitter: met spoed penningmeester gezocht!
Beste ouders ,
De Leleaart bestaat al sinds 1958. Vele vrijwilligers hebben door de jaren heen hun bijdrage
geleverd waardoor er een mooie vereniging staat. Door het drukke leven van iedereen wordt
het moeilijker vrijwilligers te krijgen. De druk op de huidige vrijwilligers wordt telkens groter.
Momenteel zoeken wij met spoed een penningmeester. Onze penningmeester is reeds een
aantal maanden ad interim en vertrekt eind december.
De penningmeester wordt geholpen door de assistent penningmeester die de dagelijkse boekhouding pleegt.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting, balans, kasstroom, de winst en verliesrekening .
We zouden graag in contact komen met ouders die de functie van penningmeester zouden willen vervullen
voor onze leden.
Helpt u ons uit de brand? Mail naar: info@leleaart.nl of spreek de train(st)er van uw kind aan!
Demonstratie Prinsenproclamatie
Op 8 november lieten een aantal acrogymteams van de wedstrijdgoep A
een mooie demonstratie zien tijdens de prinsenproclamatie in het
MaasWaal College. Naast de bekendmaking van Prins Carnaval werd ook
het thema van dit jaar bekend gemaakt: Circus! Daar past een act met
acrobaten natuurlijk perfect bij. Het publiek heeft genoten van de mooie
torens en vele salto’s. Het lage plafond en de vele lampen zorgden voor
wat extra spanning bij de meiden (en blauwe tenen voor Femke!) maar
het resultaat was prachtig, dat kan je aan deze meiden wel overlaten. De demonstratie is ook uitgezonden door
de Wijchense Omroep.

Vele handen maken licht werk
Op zaterdag 15 november hebben 4 handige vaders geholpen om enkele klusjes in de
Turnhal te klaren. Zo zijn de boxen opgehangen en is er een mooie stellingkast gemaakt.
We zijn hier ontzettend blij mee! Heel erg bedankt! Ben of heb jij ook een handige vader
of moeder die een keer wil helpen om wat klusjes te doen in de zaal? Geef dit dan door
aan Marco Balvers, bestuurslid zaal en materiaal via zaalenmateriaal@leleaart.nl.
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Turnen: Clubteamwedstrijd en de 1 plaatsingswedstrijd van de 3
divisie
Op 9 november deden 6 turnsters mee met de clubteamwedstrijden in
Winterswijk. De meiden zagen er mooi uit in hun trainingspakken (zie
e
elders in deze nieuwsbrief) en behaalden een hele knappe 2 plaats! En
dat terwijl Selina, Damla en Kiki een niveau boven hun eigenlijke
wedstrijdniveau meededen! Een goed begin van het wedstrijdseizoen
dus. Silke, Lonneke, Yente, Kiki, Selina en Yuelin, van harte gefeliciteerd!
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Een kleine week later was het alweer tijd voor de 1 plaatsingswedstrijd van de 3 divisie. In de 1e
wedstrijd kwamen Damla Narsap (N4 jeugd 1), Selina Bos en Kiki Peulen (beide supp.E, jeugd 2) voor de
Leleaart op de vloer. Zij lieten mooie oefeningen zien; Selina en Damla deden beide een streksalto af van
de brug en de vloeroefening van Kiki was goed voor de tweede score van de dag! Selina behaalde een

e

e

keurige 7 plaats, Damla werd in haar categorie 12 en Kiki mocht een mooie bronzen medaille in
ontvangst nemen, gefeliciteerd!
In de tweede wedstrijd waren Marieke Kistemaker en Maryse Lamers (supp.C senior) en Jara Silipo
en Meike Derks (N3 pupil 2) aan de beurt. Vooral de vloeroefeningen gooiden hoge ogen bij de
e
e
senioren. Marieke en Maryse lieten respectievelijk de 1 en 2 score noteren op dit toestel. Meike
en Jara lieten mooie
brugoefeningen zien en deden voor het eerst op een westrijd de arabier-flikflak. Erg knap! Meike
e
e
e
werd in haar categorie 24 , waar Jara 22 werd. Bij de senioren behaalde Marieke een 7 plaats en
e
werd Maryse knap 2 ! Van harte gefeliciteerd!

Sponsoring
Dankzij Goldfish ICT heeft de A selectie turnen hele mooie trainingspakken gesponsord
gekregen. De turnsters en trainsters zijn super blij met de trainingspakken, waarvoor
onze grote dank aan Nicole Peulen (de moeder van Kiki) van Goldfish ICT. Met zo'n
mooie presentatie kan het turnseizoen niet meer stuk!
Hebt u ook een bedrijf of kent u iemand die de vereniging zou willen sponsoren? Daar
zijn we heel erg blij mee! U kunt dan, eventueel via de leiding, contact opnemen met het
bestuur (info@leleaart.nl).
Wist je dat... je bij de Leleaart ook kan dansen?!
Vind jij het ook leuk om lekker te dansen? Wil je leren dansen en bewegen op muziek met andere meiden?
Kom dan op donderdagavond naar de podiumzaal in De Suikerberg. Iris en Quinty vinden het erg gezellig als je
mee komt doen!
Mededeling m.b.t. hoofdtrainerschap turnen
In tegenstelling tot eerder berichtgeving in onder andere het informatiebroekje is Wil Gulpers, na goed overleg,
per 1 oktober 2014 geen hoofdtrainer meer van het turnen. Deze functie zal niet opnieuw worden ingevuld.
Bij vragen over de lessen, problemen of overige informatie kunt u altijd terecht bij de eigen trainer van de
groep waarin uw kind traint of bij Dolinda Jansen of Regie Loeffen via internezaken@leleaart.nl
Jan Linders actie
In september was De Leleaart één van de vier verenigingen die mee mocht doen
met de actie van Jan Linders om verenigingen in de gemeente te steunen met
een extraatje voor de clubkas. De meiden van acrogym wedstrijdgroep B hebben
hun kunsten laten zien bij de winkel en er was een speurtocht voor kinderen
uitgezet, om ervoor te zorgen dat de klanten hun muntjes aan de Leleaart
zouden doneren. Uiteindelijk hebben we met deze actie €822,99 voor de clubkas
verdiend. Een prachtig resultaat!
Iedereen bedankt voor het meesparen in de winkels en de online stemmen die uitgebracht zijn. Debbie Smits
heeft namens De Leleaart de waardecheque in ontvangst genomen.

Wijchen Gezond
Op 28 september gaven de selecties turnen en de acrogym wedstrijdgroep A een
demonstratie op de Markt voor de eerste editie van Wijchen Gezond. De
turnsters lieten een mooie demonstratie zien op de tumblingbaan waarbij het
publiek werd getrakteerd op flikflakken, salto’s en overslagen. De
acrogymnasten lieten mooie en hoge torens zien waarbij de oh’s en ah’s
regelmatig te horen waren.
Het publiek en de organisatie waren erg enthousiast! Goed gedaan, dames!

Gevonden voorwerpen
In de verschillende zalen blijven regelmatig kledingstukken en drinkbekers liggen. Ook worden er soms
sieraden gevonden. Bent u iets kwijt? Vraag er dan naar bij de train(st)er van uw kind. Spullen die langere tijd
blijven liggen worden aangeboden aan de tweedehandswinkel.
Ook gezocht: commissielid promotie en sponsoring!
Binnen Activiteiten en Promotie zijn we op zoek naar een nieuw commissielid! Sponsoring is
inmiddels van groot belang geworden voor de vereniging. We zoeken iemand die voor de
Leleaart beleid rondom sponsoring op wil zetten en actief sponsors wil werven. Indien gewenst
kan dit gecombineerd worden met promotie. Ben jij degene die de vereniging kan helpen sponsors
te vinden en te binden? Neem dan contact op met Elly!
Agenda
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie

22 december 2014 t/m 4 januari 2015
15 februari t/m 22 februari 2015

Gymnastiek- en turnvereniging De Leleaart Secretariaat : Arendstraat 16, 6601 AW Wijchen
Tel: 024-6416079
E-mail: info@leleaart.nl
Bijdragen voor de nieuwsbrief kunnen worden aangeleverd via nieuwsbrief@leleaart.nl. De sluitingsdatum van de volgende uitgave is 1 maart 2015

