Nieuwsbrief
Nr. 4 September 2017

aanmeldformulier voor jubileumfeest

Komende
activiteiten:





21 sept. 2017 Verenigingenoptocht

7 okt. 2017 viering 60 jarig
jubileum

Locatie: The Beach
Aalsmeer
Middag: 14.30-16.30 uur
Avond: 20.00 - 22.00 uur

laatste mogelijkheid aanmelden
voor het jubileumfeest!
In september 2017 is het 60 jaar geleden dat
gymvereniging Excelsior werd opgericht. En dit willen wij,
natuurlijk sportief, vieren in The Beach dé indoor
strandlocatie van Nederland gevestigd in de oude
bloemenveiling van Aalsmeer. Heeft u de uitnodigingsmail
van 8 juni gemist? En u of uw kind nog niet opgegeven?
Of bent u net lid geworden van onze vereniging? Dit is uw
laatste kans!
We splitsen de vereniging op in twee
groepen. De middag is gereserveerd
voor leden van 3 t/m 16 jaar en in
de avond zijn alle leden van 17 t/m
99 jaar welkom!
Middagprogramma:
We gaan met onze voeten in het zand, lekker sportief en
vooral gezellig bezig zijn. De kinderen worden ingedeeld
in drie leeftijdsgroepen. Elke groep wordt op hun eigen
niveau vermaakt
Van 3 tot en met 7 jaar.
Deze groep gaat van sportief tot het bouwen van een
zandkasteel , een springkussen, spelletjes in het zand en
schminken.
Van 8 tot en met 12 jaar.
Deze groep gaat strandspelletjes doen :beachvolleybal,
beach-handbal en estafette games. Het zijn korte clinics
waarna de kinderen zelf een toernooitje spelen

Wist u
dat.......


...21 sept. 2017 de

En de groep van 13 tot en met 16 jaar gaat hetzelfde doen
als de tweede groep maar uiteraard op hun eigen niveau.
Je hebt natuurlijk altijd grensgevallen, naar de leeftijden
zal niet heel strikt gekeken worden. Alles mag en kan
daar!

verenigingen-optocht is?





...er 7 okt. 2017 géén
gymlessen zijn.

... onze website is
vernieuwd.

Het is de bedoeling dat de kinderen door de ouders
gebracht en gehaald gaan worden. Als u bij het opgeven
van uw kind aangeeft of u wilt halen of brengen of allebei
dan proberen wij de overige kinderen over deze auto’s te
verdelen. Dan moet het goed komen.
De kinderen krijgen daar onbeperkt limonade , een zakje
chips en een ijsje toe!
Kom jij ook? klik op de button
'aanmeldformulier' bovenaan deze nieuwsbrief en lever dit
uiterlijk zaterdag 16 september in bij je trainer.

Avondprogramma:
‘ s avonds hebben wij een programma voor de leden
vanaf 17 t/m 99 jaar.


... wij graag horen als uw
(email) adres gewijzigd is.

Contact
ons algemene email adres is:
info@excelsior-alkemade.nl

Binnenkomst vanaf 19.30 uur in the Beach en dan van
20.00 tot 22.00 een beachvolley toernooi te spelen.
Voor diegenen onder onze leden die dit niet zien zitten zijn
er hele gezellige oud- Hollandse spelletjes, rondom het
veld, zoals mega jenga, poolbiljart, beachpong
enzovoort…
Uiteraard zullen er ook kaarten aanwezig zijn dus als je
graag wilt klaverjassen. Ook daar geldt: Alles mag en
kan, gezelligheid staat voorop!
Vanuit de club krijgt u drie consumptiemunten en alles wat
u daarna nog wilt drinken zal dan voor eigen rekening zijn.
Ook hier geldt dat je op eigen gelegenheid mag gaan
maar je kan ook met de bus mee tegen een kleine
vergoeding. (€8,00 retour en €4,00 enkele reis) Want
glaasje op…laat je rijden.
Aanmelden?
We hopen natuurlijk dat er zo veel mogelijk leden
meegaan, zodat we er met z’n allen een gezellig
jubileumfeest van kunnen maken. Dit is je laatste kans!
Lever het formulier uiterlijk zaterdag 16 september in bij
de trainer van u zelf of van uw kind! klik op de button
'Aanmeldformulier' bovenaan deze nieuwsbrief.

Met de hartelijke groeten vanuit het bestuur:
John ,Martien, Marian, Petra, Monique, Liane en Karin

