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WELKOM
Beste leden en ouders,
We hebben de werking van onze club en de sportieve activiteiten weer optimaal kunnen
starten. We hebben elkaar al wat beter leren kennen en onwennige stapjes zijn
vertrouwde passen geworden om de zaal binnen te komen. Stilletjes hopen we om ook
de ouders een kijkje te laten nemen of te betrekken bij onze trainingen, maar houden het
voorlopig nog op een veilige afstand. Via de facebookpagina en het Nuttig Vermaakje
trachten we het nieuws naar buiten te brengen. Het clubuniform is gepast en de jaarlijkse
wafelverkoop is lopende. We draaien op volle toeren, maar kunnen uw steun van harte
gebruiken.
WAT STAAT ER VERDER TE LEZEN
Zombiezaterdag
Clubuniform
Wafelverkoop
Turnvloer
Trooperclub
WAT MAG U VERWACHTEN?

Zombiezaterdag
Nu zaterdag 23/10 organiseert de gemeente zombizaterdag in SC De Pit.
Om de organisatie te steunen zullen wij het thema in onze trainingen
verwerken en mogen jullie in aangepaste kledij komen sporten. (Zoek het
niet tever: Het witte spookje, de oranje pompoen, de zwarte tovenaar…)

Verdeling clubuniform
Wij plannen de verdeling van het clubuniformen na de herfstvakantie. De aanwezigheid
van de leden is dan ook een bijzondere hulp om alles zo snel als kan te bezorgen, wees
dus de volgende trainingen zeker aanwezig, zodat wij niet met stock blijven zitten.
Aan onze leden die na 15/10 hebben ingeschreven, vragen wij bij interesse voor een
rode t-shirt (GYMNAST – FREERUNNER) of hoodie, contact te nemen met het
secretariaat. De verantwoordelijke kledij zal dan de bestellingen groeperen en
gezamenlijk afhandelen. Wacht dus niet te lang voor dit uitzonderlijk aanbod.

Wafelverkoop
Bestelbrieven en info werden reeds aan onze
leden meegegeven. Je kan deze nog eens in
bijlage vinden.
Geef gerust de QR-code door aan vrienden of
familie die onze club willen steunen of zin
hebben in een lekkernij, zo kan er ook online
worden besteld.

Turnvloer
Grootse plannen voor het vernieuwen van de ondervloer van onze turnvloer. We kregen
de kans om in Waasmunster de turnvloer, die bedankt werd voor bewezen diensten, op te
halen. Met een team van vrijwilligers zijn we vertrokken voor fase 1.
Fase 2 staat op 2/11 gepland en hopelijk kunnen we dan op 3/11 de werken afsluiten.
Ben jij een handige Harry of heb je gewoon een sterke ziel voor de club, dan ben je van
harte welkom op deze dagen. Neem contact met Maarten Roels die de taken graag
verdeeld.
Samenwerken brengt ons naar een hoger level.

Fase 1

WIST JE DAT…
We op 16 september hebben afscheid genomen van Leona Blommaert,
echtgenote van onze Ere-voorzitter Walter Mertens.
We wensen de familie heel veel sterkte en herinneren haar als een warme,
glimlachende gastvrouw.
1939-2021

We een Trooperclub zijn
Steun Nut en Vermaak VZW het hele jaar door gratis via Trooper. Maar denk zeker eens
aan ons met de Sint, Black Friday of de eindejaarsperiode die voor de deur staan, de
grootste koopperiodes van het jaar.
Weet je al dat je Nut en Vermaak VZW het hele jaar door financieel kan steunen
wanneer je online shopt? En dat zonder dat het jou ook maar één cent extra kost, hé.
Gewoon door eerst via www.trooper.be/nutenvermaak te passeren en daar door te
klikken naar één van de meer dan 1.000 webshops die Nut en Vermaak VZW met veel
plezier een stukje van jouw aankoopbedrag schenken.
Nu nog even in stapjes uitgelegd:
Stap 1: Ga naar www.trooper.be/nutenvermaak.
Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen.
Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up als je wil weten hoeveel jouw aankoop Nut en
Vermaak VZW zal opleveren en shop daarna zoals altijd. Het kost je niks meer.
Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je aankoop.
Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de minste: Bol.com, Booking.com,
JBC, Krëfel, Torfs,… en nog zo’n 1.000 andere shops! Neem maar eens een kijkje op
www.trooper.be/nutenvermaak.
Alvast bedankt!
OPHALING OUDE KLEDIJ
Volgende ophaling. op grondgebied Buggenhout staat gepland voor
20/11/2021 vanaf 13.30u. Wil jij een handje toesteken, je vrijwillige hulp
wordt ten zeerste gewaardeerd.

Met sportieve groeten,
Het bestuur Nut en Vermaak

