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April/Mei vakantie 2017 
Er zijn geen lessen op 24, 25 en 26 april en op 2 en 3 mei a.s. 

Let op de rhönradlessen op maandag 1 mei gaan wel door! 

Dit om de uitval op Paas- en Pinkstermaandag te compenseren. 

 

Plaatsingswedstrijden 2017 
Bij wedstrijdgroep 2 heeft Brecht de Wal zich geplaatst voor de FK op 6 mei 

Bij wedstrijdgroep 4 hebben vijf turnsters zich geplaatst voor de FK op 13 mei (Manon, Milou, Anke, Anne en Alissa) 

Zaterdag a.s. is de tweede plaatsingswedstrijd voor wedstrijdgroep 5, FK in juni 

Districtswedstrijden rhönrad Noord en Oost Nederland, goud voor Marjet en Wianne, zilver voor Goaitske en Emma 

Vrijwel zeker is Marjet geplaatst voor NK rhönradturnen op 10 juni 

 

Nijntje beweegdiploma 
"Omdat goed en samen bewegen van belang is voor de motorische en sociale ontwikkeling van ieder kind" 

www.beweegdiploma.nl 

 
In juni is er weer een diplomering voor de peuters en kleuters gepland. 

Poiesz jeugdsponsoractie 
We hebben ongelooflijk veel muntjes mogen ontvangen in onze buis, waarvoor heel hartelijk dank. De opbrengst was €1080,-- 

Twee bestuursleden zijn met vijf leden naar het gala geweest en hebben genoten van deze avond. 

 

Rabobank coöperatiefonds 
Na afkeuring van onze lange mat bij de jaarlijkse keuring hebben we per direct een verzoek gedaan bij de Rabobank. 

We mochten 2500 euro ontvangen om een nieuwe lange mat aan te kunnen schaffen. Super bedankt. 

 

Onderlinge dorpenwedstrijd 
Het plan is om op zaterdag 24 juni a.s. een onderlinge dorpenwedstrijd in Grou te houden. 

De deelnemers komen in ieder geval van UDI Wergea, KDO Wirdum en SSS Grou. 

Inmiddels wordt er al druk geoefend tijdens de lessen. 

 

Jongste selectie 
Er is een aantal meisjes geselecteerd voor de turnselectie. 

Ze zijn super enthousiast en gemotiveerd begonnen eind maart en gaan bijna allen door. 

 

 

Nieuwe turnpakjes en presentatiepakken 
Na jaren sparen en uitzoeken hebben we een bestelling gedaan voor SSS wedstrijdturnpakjes en presentatiepakken. 

Hopelijk zijn ze klaar voor de FK's dit jaar en kunnen ze zich hierin presenteren voor publiek en jury. 
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Huisregels 
 

Op onze site staat een aantal huisregels: 

In de hal hangt een lage verwarming die nog wel eens aangezien wordt als bankje. Bij de ophanging van de verwarming is 

echter geen rekening gehouden met deze dubbel functie. Wij vragen dan ook om er niet op te gaan zitten. 

Clubleden die met de fiets komen worden verzocht de fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken te plaatsen en niet 

bij de ingang. 

De indeling van de zaal/kleedkamers is dusdanig dat het betreden van de kleedkamers de les verstoort. Het bestuur/de 

leiding vraagt dan ook of de jeugdleden pas 5 minuten van te voren de hal in willen komen. Vervolgens wacht iedereen in de 

hal tot de leiding het sein geeft dat men naar de kleedkamers mag komen. 

Afmelden voor een gymnastiekles kan bij de betreffende gymnastiekleider. Zie voor de contactgegevens van de 

gymnastiekleiders bij Lesgevers op de site of in deze nieuwsbrief. 

Move on Music en Jazz op dinsdagavond 
Anne Marije hoopt 12 mei dit jaar haar opleiding tot dansdocente af te ronden. 

Voor haar afstudeeropdracht zamelt ze lege flessen in om dit te kunnen bekostigen. 

Flessen of statiegeldbonnetjes mag u aan haar tijdens de les geven. 

 

Nieuwe schooltijden 
Mogelijk komt er een ander continue rooster op de basisscholen. 

Natuurlijk worden dan de tijden van SSS daarop aangepast. 

 

Schoonmaakuurtje 
Met een geweldig schoon resultaat dankzij vele vrijwilligers. 

 

Juryleden 
Inmiddels beschikt SSS Grou over vijf! actieve juryleden, die bijgeschoold zijn voor verschillende wedstrijden. 

Ons erelid Henk Spijkstra is kortgeleden ook geslaagd voor TD2 en heeft dit seizoen namens SSS Grou gejureerd bij turnen. 

Jolanda Bouma mag bij rhönradturnen jureren. 

 

Sport in Grou, www.sss-grou.nl, facebook SSS Grou 
Veel meer informatie is te vinden op de sites van SSS Grou en wordt ook geplaatst op www.sportingrou.nl 

 

Soap straatverlichting  
De verlichting blijkt na vele telefoontjes richting gemeente nog steeds niet aan als het donker is. 

Ook is aangegeven dat bij de gemeente dat de heg gesnoeid zou moeten worden. 

 

Besluit ALV donderdag 6 april 2017 
Per 2 maanden komt er een euro bij de contributie ivm verhoging KNGU afdracht per lid (dus 5 euro per jaar) 

 

Rhönradlessen groepen 3/4 basisscholen Grou 
De lessen waren erg geslaagd, 18 kinderen gingen door tijdens de buitenschoolse lessen van 15 tot 16 uur. 

Een aantal doen nu mee met de gewone lessen en overwegen lid te worden. 
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Ledenadministratie 
Om misverstanden te voorkomen graag alle 

wijzigingen schriftelijk doorgeven aan Betty van 

Zessen. Opzeggen kan 2 keer per jaar, nl. per 1 juli, 

waarbij dit vóór 1 juni schriftelijk moet worden 

doorgegeven en per 1 januari, waarbij dit vóór 1 

december (van het jaar ervoor) schriftelijk moet 

worden doorgegeven aan de  

ledenadministratie S.S.S.  

Betty van Zessen 

Setangel 66, 9001 NX Grou 

Ledenadm.sssgrou@gmail.com 

Gezinskorting 
1e sport   0 % 

2e sport   0 % 

3e sport 25 % 

4e sport 50 % 

De korting geldt voor de goedkoopste sport(en). 

Bestuur 
Voorzitter Anita Waldram  621281 

Secretaris Agnes Hania              622804 

Penningmeester Carla van Schagen  842083 

Lid Yvonne de Groot  622852 

Lid  Angelique Tabak  602717 

 

Contributie 2016/2017 
 Groepen per jaar per 2 mnd 

Peuters & kleuters € 175,00 € 35,00 

Jongens & Meisjes € 175,00       € 35,00 

Rhönradturnen € 175,00 € 35,00 

Freerunnen € 187,50 € 37,50 

Volwassenen € 200,00 € 40,00 

Selectie € 280,00 € 56,00 

Fit 50+ € 182,50 € 36,50 

 

 

Betaaltermijnen 
september – oktober 

november – december 

januari – februari 

maart  - april 

mei - juni Lesrooster 2017 
Rhönradturnen (j/m) in de Twine Maandag 16.00 – 18.00 

Meisjes 3 (groep 7 en 8)  Dinsdag 14.45 – 15.45 

Meisjes 1 (groep 3 en 4)   15.45 – 16.45 

Meisjes 2 (groep 5 en 6)   16.45 – 17.45 

Freerunnen (j/m vanaf groep 3)  17.45 – 18.45 

Freerunnen (j/m vanaf ong. groep 7)  18.45 – 19.45 

Move On Music (bewegen voor volwassenen)  19.45 – 20.45 

Jazz   20.45 – 21.45 

Jongste peuters en kleuters (j/m) Woensdag 14.00 – 15.00 

Oudste kleuters (j/m, vanaf 2 jaar)  15.00 – 16.00 

Selectie turnen 1  16.00 – 18.00 

Selectie turnen 2  18.00 – 20.00 

Beweeg je fit 50 + (dames/heren) 20.00 – 21.00  

 

 

Website 
SSS probeert haar website zo actueel mogelijk te houden. Kijk 

voor wedstrijden, evenementen, uitslagen, verslagen en nieuwtjes 

op onze website of facebookpagina! 

Wilt u onze vereniging sponsoren? Dat kan door voor € 35,00 per 

jaar een advertentie te plaatsen op onze website. Neem voor 

informatie vrijblijvend contact op met onze webbeheerder. Kijk 

voor meer informatie op: 

 www.sss-grou.nl 
 

Deel van activiteiten 
21 april koningsspelen 

6 mei FK wedstrijdgroep 2 

13 mei FK wedstrijdgroep 3 

10 juni NK rhönradturnen 

24 juni onderlinge dorpenwedstrijd 

Vrijwilligers gezocht 
Wilt u iets leuks doen voor de vereniging? Het kost 

soms maar een paar uur tijd per keer of per jaar. 

Vraag vrijblijvend informatie bij het bestuur. 

 

Leiding 
Leider jeugd/turnen Michael van den Bosch  06-18991541 

Leider Mom/Jazz Anne Marije Loggen  06-11132863 

Leider Fit 50+ Brigitte Spierings  06-46044789 

Leider rhönradturnen Jan Coops  06-13406598 

 

http://www.sss-grou.nl/

