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WELKOM
Beste leden en ouders,
We hebben onze eerste stappen op voeten of handen in de turnzaal weer gezet en
brengen u op de hoogte van wat er de komende weken staat te gebeuren.
INFO VANUIT HET CLUBSECRETARIAAT
Wanneer u met meerdere personen zorg draagt voor een lid en beiden deze
nieuwsbrief wil ontvangen, kan u eventueel een 2de emailadres doorgeven.
Zo zijn beide partijen gelijk op de hoogte. Alle info die vertrekt vanuit het
clubsecretariaat wordt steeds naar alle emailadressen die bij ons gekend
staan, doorgestuurd. Inschrijvingen zullen enkel via email gezinshoofd
kunnen. Vermeld steeds naam van het lid en relatie wanneer u
aanpassingen vraagt via Info@nutenvermaak.com
WAT STAAT ER VERDER TE LEZEN
Organisatie uniform en stockverkoop.
Ophaling van oude kledij
Ken jij onze API al?
WAT MAG U VERWACHTEN?

Een clubuniform is aangeraden.
We zijn erg gesteld op herkenbaarheid en uniformiteit van onze club. Zoals eerder
aangekondigd zorgen we dit jaar dat alle leden over een t-shirt beschikken, die in een
speciale editie wordt gestoken. Deze zullen volgende week in de groepen, met hulp van
onze trainers, worden gepast en eind oktober uitgedeeld.
Maar de vraag voor een extra t-shirt aan te schaffen, blijft steeds komen.
Wij bieden jullie dan ook de kans om extra kledij aan te kopen.
Zoek je nog een cadeautje voor een grote fan van Nut en vermaak of een verzamelaar
van onze gadgets dan is dit het moment om de laatste stuks uit stock te kopen.

Uniform en stockverkoop
Op woensdag 22/9 van 15 tot 18.30 u en zaterdag 25/9 van 9 tot 12 u.
Betaling bij bestelling kan cash of Payconiq

Artikel
Rode T-shirt
Rode t-T-shirt
Hoodie Rood:

GYMNAST op rug
FREERUNNER op rug
Kids
Volwassenen

Dopper
Draagtas

Prijs
€
€
€
€
€
€

10
10
20
25
12
15

OPHALING OUDE KLEDIJ
Vanaf deze week liggen de briefjes voor de ophaling oude kledij klaar in de zaal en zullen
deze meegegeven worden aan onze leden om uit te delen in de opgegeven straten. Met
deze vrijwillige hulp bereiken we meer gezinnen in Buggenhout.

Hoe kan jij ons nog helpen?
Voor enkele straten hebben we nog een verantwoordelijke nodig om te flyeren.
Geef ons een seintje wanneer jij iemand kent/bent die graag een wandeling maakt en de
briefjes wil posten in de buurt van: - Mostenveld, Adolf De LandsheerstraatProvincialebaan (richting St-Amands), - Maalderijstraat, Schuttershof, Missiestraat ,
Pastorijstraat- , - Schoolstraat, Jachtweg -, - Kloosterstraat, Lievekensweg, MaricolenwegAls ouder van een van onze 400 leden of als volwassen lid, ben je ook van harte welkom
bij de ophaling zelf. Vele handen maken licht werk.
Er wordt verzameld aan de Post Stationstraat Buggenhout om 13u30. Einde voorzien
16u met een natje of een droogje. Aarzel niet, wij doen een oproep. Geef bij interesse
een seintje vooraf Info@Nutenvermaak.com.

Volgende ophaling :
➢ 25/09/2021
➢ 20/11/2021

WIST JE DAT…
Onze club ook een API heeft. Els Van Cauteren is als ex-bestuurslid en psychologe van opleiding,
het geknipte AanspreekPunt Integriteit. Zit jij als lid of ouder met een vervelende vraag over een
gebeurtenis in de groep, dat je liever niet direkt met trainer of bestuur wil bespreken, dan is
onze API het luisterende oor. Zij is bereikbaar via Api@Nutenvermaak.com.
Wij enkele nieuwe trainers willen verwelkomen in onze trainersgroep en hen veel succes
wensen: Linde Bosteels, Fien De Boeck, Amelie De Cuyper, Benthe De Saedeleer, Marike
Mergan en Roos Van Zegbroeck.

Met sportieve groeten,
Het bestuur Nut en Vermaak

