NIEUWSBRIEF
Komende
activiteiten:
Augustus 2017
• vanaf maandag 21
augustus de lessen
weer gaan beginnen.
• 7 oktober 2017
viering 60 jarig
jubileum Excelsior!

Nieuwsbrief 3

Nieuws uit de club
De zomervakantie is weer bijna voorbij. Nog een paar dagen en dan gaan de scholen
weer beginnen. We hopen dat u allen een prettige tijd hebt gehad of u nu op vakantie bent
geweest of niet. Even rust , pas op de plaats…

---------------------------------

Wist u dat…..

• Wij het graag horen
als uw e-mailadres
veranderd is.
• 7 oktober geen les is
! dit i.v.m. de viering
van ons 60-jarig
jubileum
• Excelsior niet alleen
een gymvereniging is
maar ook een
sportvereniging.
• U meer info kunt
vinden op:

www.excelsioralkemade.nl
of mail naar:
excelsioralkemade@outlook.com

Dat zelfde geldt natuurlijk binnen de club. Even pas op de plaats
Eén groep enthousiaste dames is wel doorgegaan met trainen. Zij huurden de zaal en
gingen lekker met z’n allen trainen. Ook goed natuurlijk!
En ik moet zeggen dat we de laatste weken bezig zijn geweest met de nieuwe site.
Het heeft best lang geduurd maar het resultaat mag er zijn. We zijn er erg trots op. Het is
een eenvoudig maar duidelijk verhaal geworden. Met mooie foto’s en prachtige film op de
homepage. Alle informatie die je zoekt op een site staat er volgens ons op. Mocht u bij
het kijken op de site iets opvallen of mist u er nog iets op, laat het ons vooral weten!!
Zoals u zult zien is er ook een facebook pagina aan gelinkt. We gaan proberen om via
deze kant onze club nog wat beter op de kaart te zetten zodat we wellicht nog weer wat
meer leden aantrekken.
Mocht u dit medium ook gebruiken en u ziet een bericht voorbijkomen, like het dan vooral.
Zo bereiken we zoveel mogelijk mensen in onze omgeving!
Laten we onze club weer groot maken!
Het zal u niet zijn ontgaan : we bestaan dit jaar in september 60 jaar.
En dit gaan we met z’n allen vieren op zaterdag 7 oktober.
Voor de leden tot en met 16 jaar is er een middagprogramma en voor de oudere leden
een avondprogramma.
Alle leden hebben hierover bericht gehad. De meesten via de mail en voor wie geen mail
hebben gewoon via de brievenbus.
U heeft zich of uw kind hiervoor op kunnen geven en als u dat nog niet gedaan heeft dan
kan dat nog. Doe het wel snel. Uiterlijk 1 september willen we alle aanmeldingen binnen
hebben.
Wij denken dat het een gezellige dag zal gaan worden!
Verder rest ons nog u een heel fijn sportjaar te wensen en tot ziens bij Excelsior!
Groeten van het bestuur!

