
 

 

Opgericht: 17 november 1950. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 

 

www.olvo-wezep.nl 

bankrelatie: Rabo Noord Veluwe 
IBAN NL53 RABO 0370 2082 34 
KvK: 40094975 

Christelijke Gymnastiekvereniging  
O.L.V.O. 

secretariaat:  
Hegenbos 49, 
8091 EK  Wezep  
secretariaat@olvo-wezep.nl 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op vrijdag 17 november zal er een plezierles zijn i.p.v. de reguliere turnles van uw kind. Dit komt 
omdat een andere vereniging de zaal heeft gehuurd i.v.m. wedstrijden. We willen dat alle kinderen 
kunnen turnen en daarom zal er één grote les zijn van 17:00 uur tot 18:30 uur voor alle kinderen 
van de vrijdaggroepen. In deze anderhalf uur zullen de volgende groepen gaan turnen:  
 

- Vrijdag 16:30-17:30 gymnastiek/turnen meisjes v.a. 6 jaar onder leiding van Jet; 
- Vrijdag 17:30-18:30 gymnastiek meisjes 7-8 jaar onder leiding van Jet; 
- Vrijdag 17:30-18:30 gymnastiek meisjes 9-10 jaar onder leiding van Anne; 
- Vrijdag 18:30-19:30 gymnastiek meisjes 8-9 jaar onder leiding van Jet; 
- Vrijdag 18:30-19:30 springuur onder leiding van Maureen; 
- Vrijdag 19:30-20:30 gymnastiek meisjes 11-14 jaar onder leiding van Maureen. 

 
Omdat er zoveel kinderen komen, is het fijn als alle kinderen hun turnkleren al aan hebben en zo 
min mogelijk spullen meenemen. Neem een tas mee waar de joggingsbroek en jas in kan zodat alles 
bij elkaar blijft, ook een flesje water is handig. Als iedereen dit doet, passen alle kinderen in de 
kleedkamers en zullen er geen kleren kwijt raken. 
 
Ouders zijn het laatste halfuur (dus van 18:00-18:30) welkom om te kijken op de tribune. Gelieve 
niet in de zaal te gaan want de zaal zal al aardig vol zitten met kinderen en toestellen. 
 
Gaat het niet lukken om op het tijdstip te komen is het mogelijk om later in te stromen of eerder te 
vertrekken. Graag dit even melden bij de des betreffende leiding. 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes  
Jet, Maureen en Anne 
 
Jet_degroot@hotmail.com  06-27125608 
Maureenvanhetende@hotmail.com 06-21916792 
Anne.beelen@live.nl 06-15241716 
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