
    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verenigingsblad ‘de Brug’ is opgehouden te bestaan. Dat informatie 
belangrijk blijft behoeft niet nader te worden uitgelegd. Daarom heeft het 
bestuur besloten een nieuwsbrief uit te brengen. Dit zal een paar keer per 
jaar zijn. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de site. Daarnaast is 
er de site www.csv-stadskanaal.nl maar ook op twitter #csvstadskanaal. 
Op deze manier wil het bestuur alle leden van C.S.V. “Stadskanaal”naast de 
digitale versie, ook schriftelijk op de hoogte houden. 
 

C.S.V. “Stadskanaal” 
Sinds 1920 

 

 

Juni 2015 

Bestuur: 
John Huiskens 

Voorzitter 
Folga Zomer 

Secretaris 
Alfred Wieringa 

Penningmeester 
Marjan Kloese 

Algemeen lid 
Vicky Stegeman 

Algemeen lid 
 
Ledenadministratie: 
Rudolf Robbe 

Bereikbaar via  
Het bestuur of 

secretariscsv@live.nl 
 
Commissies: 
Activiteiten 
commissie 
                  vacant 

 
Wedstrijdcommissie 

Hink Boelens 
 
Technische leiding: 
Hink Boelens 
Truus Greving 
Suzanne Luiks 
Dineke Beulakker 
 

Agenda: 
 
17 augustus: 
Beginnen de 
lessen weer 
 
7 november: 
UITVOERING 
 
28 November: 
Sinterklaasmiddag 
 
 

De clubkampioenen voor 2015 zijn: 
 
Gym Meisjes: Charlene van Wattum 
Gym jongens: Ruben Zwitser 
 
Turngroep Meisjes: Inge Boxem 
Turngroep Jongens: Mike Bosscher 
 
Selectie Meisjes: Elynn Haandrikman       
                            Froukje Stegeman 
Selectie Jongens: Bert Wilts 
 
                  

13 juni was het zo ver de eerste keer dat de kleuters mee mochten doen 
met de clubkampioenschappen. 
De kinderen hadden geen idee wat ze te wachten stond, maar Ilse en Lieke 
werden gelijk enthousiast door de warming up op muziek. 
Daarna werden ze in groepjes gedeeld en kon het beginnen. 
Het groeten van de jury ging erg onwennig en was een beetje eng, maar de 
cijfers (lachende gezichtjes op A4 papier) vonden ze erg leuk. 
Soms ging het even mis, maar dat geeft allemaal niks. Het was een leuke 
ervaring die ze niet hadden willen missen. 
 
Volgend jaar doen ze zeker weer mee (als dat mag natuurlijk). 
 
Groetjes  
Ilse en Lieke Visser 

Vanaf nu zijn er nieuwe 
pakken te verkrijgen. 
De kosten hiervoor 
bedragen: 
 
Basispak meisjes  
maat 128 t/m 164  €41,- 
Basispak dames  
maat S t/m L   €43,50  
 
Basispak jongens  
maat 128 t/m 164 €41,- 
Short    €17,- 
Basispak heren  
maat S t/m L   €43,50 
Short    €18,50 
Short XL   €19,50 
 
Selectiepak meisjes  
maat 128 t/m 164  €54,- 
Selectiepak dames  
maat S t/m L   €56,50 
Op aanvraag zijn er voor de 
dames ook bijpassende 
leggings te bestellen. 
 
Selectiepak jongens  
maat 128 t/m 164  €38,- 
Short    €17,- 
Spanbroek   €44,- 
Selectiepak heren  
maat S t/m L   €40,50 
Short    €18,- 
Spanbroek   €47,- 
 
De pakken zijn op afspraak 
te passen en te bestellen bij 
Vicky Stegeman 
0622728405. 
 
Betalingen dienen contant 
bij het plaatsen van een 
bestelling. 
 
 
 
 

www.csv-stadskanaal.nl 

Voor onze ouder en kind groep zijn we op zoek naar 

nieuwe leden. Geef het door. Informatie op de site. 

Op 7 november hebben we onze uitvoering. Tijdens 
de uitvoering gaan we een verloting organiseren ten 
behoeve van de vereniging. Daarvoor  zijn we nog op 
zoek naar prijsjes. Heb je thuis nog wat liggen 
waarvan je denkt, he dat is wat voor de verloting dan 
mag je dat altijd langsbrengen bij Vicky, baken 21 
Stadskanaal. Bellen of mailen mag ook, 0622728405 
of vickyottevaere@hotmail.com. We hopen op een 
massale reactie, want met zijn allen samen maken we 
er een leuke dag van en zorgen we dat C.S.V. 
“Stadskanaal” ook in de toekomst leuke dingen kan 
doen. Alvast bedankt! 

http://www.csv-stadskanaal.nl/


 
 
 
 
 
 

Leer en doe markt: 
  

5 September is de leer en doe markt in het centrum van 
Stadskanaal. Wij zijn er dit jaar ook bij om onze vereniging te 
presenteren. Hulp hiervoor is altijd welkom. 
  

Graag aanmelden via het bekende email adres: 
secretariscsv@live.nl of het contact formulier op de site. 
Heb je nog een leuk idee wat we daar kunnen doe dan kun 
je dit ook laten weten via het email adres of contactformulier. 

 

Foto’s:  
  

De komende tijd kan het voorkomen dat er 
foto’s op de site geplaatst worden van 
activiteiten.  
Mocht u bezwaar hebben dat  
u of uw kind(eren) hier op afgebeeld staan 
laat het ons even weten via 
secretariscsv@live.nl. Deze foto’s worden 
dan van de site gehaald. 

Sponsorturnloop tumblingbaan 
MEGA succes! 
 
De gemeente Stadskanaal heeft onze 
vereniging en gymvereniging Jahn II de 
mogelijkheid gegeven om samen een 
tumblingbaan aan te schaffen. Op 
voorwaarde dat beide verenigingen ook 
een bijdrage zouden leveren.  
 
Daarom hebben wij op zaterdag 14 maart  
een sponsorloop gehouden in de gymzaal 
aan de Aziëlaan in Stadskanaal.  
 
Dankzij jullie fantastische inzet is er ruim 
€900,00 bij elkaar gelopen. Wij hebben 
onze bijdrage aan de tumblingbaan meer 
dan gehaald!  
Echt ongelofelijk. SUPER!!! Wij zijn trots 
op jullie allemaal.  
  
De tumblingbaan is in de tussentijd 
aangeschaft en zelfs al in gebruik 
genomen tijdens de afgelopen 
Clubkampioenschappen. Alle deelnemers 
mochten op de baan hun kunsten 
vertonen. Het was fantastisch om te zien.  
 
We proberen de tumblingbaan meerdere 
keren per jaar in alle zalen te gebruiken 
tijdens de lessen.  
  
Bedankt voor jullie geweldige inzet en veel 
sportplezier. 
  
Het bestuur 
 

Vrijwilligers: 
 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, hier zijn we ook 
driftig naar op zoek. 
Wil je vrijwilliger worden dan kun je dit kenbaar maken bij het 
bestuur. Weet je niet precies wat je kan doen vraag het ons 
via het contactformulier op de site. 
 
Voor nieuw op te zetten activiteitencommissie zoeken we 
ouders/leden die ons hierin willen versterken. 
Lijkt dit je wat of wilt je informatie laat het even weten via: 
secretariscsv@live.nl. 
 
Ook zijn we op zoek naar ouders/leden die de jurycursus 
willen doen. Deze zijn nodig om mee te blijven doen aan de 
wedstrijden. Lijkt dit je iets laat het weten via het bekende 
email adres of meester Hink. 

Meer informatie omtrent de uitvoering 
volgt na de vakantie. 

2015: 
  

Een jaar in het teken van nieuwe groepen! We zijn een 
groep gestart voor volwassenen met een verstandelijke 
beperking. 
 

Freerunning start met een clinic op 27 juni 
om half 11 in de Aziëlaan. Kom je ook! 

C.S.V. "Stadskanaal"  maakt gebruik 
van de volgende programma’s voor 
informatievoorziening: website  
csv-stadskanaal.nl en twitter 
@csvstadskanaal en waar mogelijk per 
mail. 

Zieke leden: 
  

Het bestuur wil betrokken zijn bij haar leden. Wij horen vaak 
later dat leden langer ziek zijn. Dat vinden wij jammer want 
kunnen dan onvoldoende reageren. Wanneer je weet dat 
een lid langer ziek is zou je dit ons dan willen laten weten 
middels het contactformulier op de site. 
Dan leveren we met elkaar een bijdrage aan een  vereniging 
met betrokkenheid. 

 

Er blijft ruimte voor nieuwe 
leden, dus neem je buurman, 
- vrouw, vriendin, vriend 
echtgeno(o)t(e) mee naar de 
lessen voor een 
kennismaking. 
 

Vanuit C.S.V. “Stadskanaal” wensen wij iedereen een fijne 
vakantie! We zien jullie graag terug vanaf week 34. 
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