
    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerder dan mijn planning stop ik als voorzitter en bestuurslid. Graag had ik nog mijn 
bijdrage willen leveren aan het  100 jarig bestaan in 2020. 
Als gevolg van 2 x een herseninfarct (in januari en maart) zijn de restverschijnselen 
dusdanig dat ik niet de bijdrage kan leveren aan het besturen zoals ik dat zou willen.  
Kortom: kan mij niet op volle kracht inzetten. 
Op korte termijn zie ik dit ook niet terugkomen. Daarvoor zijn de restverschijnselen te 
nadrukkelijk aanwezig. 
Sinds januari lever ik geen bijdrage meer en stop nu definitief. 
Het was mij een groot plezier mij in te zetten voor jullie stralende gezichten bij de 
trainingen, lessen, uitvoering, clubkampioenschappen en wedstrijden. Stralende 
gezichten was mijn drijfveer, daar deed ik het voor. 
 
Vriendelijke en sportieve groet, 
John Huiskens 
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Agenda: 
 
 
7 november: 
UITVOERING 
 
November: 
Sinterklaasmiddag 
 

Freerunning 
  

Wil je coole tricks leren? 
Durf je de uitdaging aan kom dan op zaterdagochtend 
van 10.45 tot 12.15 naar de gymzaal Wiekedreef aan 
de Aziëlaan.  

De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de site www.csv-stadskanaal.nl. 

www.csv-stadskanaal.nl

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. 

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. 

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. 
 
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. 

Ouder en Kind gym 
  

Voor de allerkleinsten vanaf 
dat ze kunnen lopen is er 
ouder en kind gym. De 
peuter gymt samen met 
ouder of oppas. Waarbij het 
vooral gaat om het samen 
bezig zijn. Doe gezellig mee 
op de woensdagochtend van 
10.15 tot 11 uur in het MFA 
de Noordstee. 
 
Spelen is leren! 



 
 
 
 
 
 

Verloting: 
 
Tijdens de uitvoering organiseren we een verloting. 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.  
Je mag het ook meenemen tijdens de generale repetitie. 
 
Alvast bedankt! 

7 november 2015 
 
Thema: Happiness  
 
Sporthal de Spont 
 
Zaal open 18:00 uur 
Entree: €2,50 p.p. 
 
Opmars: 19:00 uur 
Einde: ± 22:30 uur 
 
Generale repetitie: 

14:00 kleuters 

14:15 jippie 

14:30 meisjes groep 3, 4 & 5 

15:00 meisjes groep 6, 7 & 8 

15:30 jongens 

16:00 voortgezet onderwijs 

16:30 selectie 

17:30 freerunners 

Nieuws wat betreft de uitvoering 

Sponsoren 
Blessures zijn nooit fijn en moeten zo snel mogelijk verholpen worden. Gaat dat 
niet vanzelf dan is er soms hulp nodig van een fysiotherapeut. Sinds enige tijd 
beschikken wij over een fysiotherapeut die ons daar bij kan helpen. 
  

Fysiotherapie Mantinghcentrum Stadskanaal 
Blokwieke 94a - 9501 EZ Stadskanaal - Telefoon 612516 
  

Als u een afspraak maakt zeg dan even dat u lid bent van C.S.V. Stadskanaal. 
FMS zal bij het starten van een behandeling per patiënt een vast bedrag aan 
sponsoring aan onze vereniging over maken. Wij raden u aan om hier van gebruik 
te maken u steunt er de vereniging mee. 

Er blijft ruimte 
voor nieuwe leden, 

dus neem je 
buurman, 

- vrouw, vriendin, 
vriend 

echtgeno(o)t(e) 
mee naar de 

lessen voor een 
kennismaking. 

Vrijwilligers: 
 
Voor de uitvoering zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die ons 
gedurende de dag willen helpen. 
Hiermee wordt gedacht aan de toestelcommisie, voor ’s ochtends 
toestellen halen en ’s avonds weer terugbrengen naar de zalen. Ook 
tijdens de generale en de uitvoering om de toestellen klaar te zetten. 
 
Voor begeleiden van de groepen tijdens de uitvoering zoeken we ook 
ouders. 
 
We zijn uw hulp hard nodig! 
 
Opgave via secretariscsv@live.nl of via Hink 

Kleding 
 
Meisjes: verenigingskleding of blauw turnpak eventueel met witte slofjes en witte sokjes 
Jongens: verenigingskleding of wit t/shirt met blauwe korte broek eventueel met witte slofjes en witte sokjes. 
  

Verenigingskleding is te bestellen via de link op de site onder het kopje clubtenue. Met uitzondering van 
Stichting leergeld en sportfondsen. Deze zijn te bestellen via Vicky Stegeman tel;0622728405 of 
vickyottevaere@hotmail.com  

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

Activiteiten Commissie 
 
Na de clubkampioenschappen hebben we het Ac nieuw leven ingeblazen met een groep enthousiaste 
mensen. We komen gemiddeld 1 x per maand bij elkaar om met elkaar te bespreken wat er gedaan moet 
worden. Inmiddels hebben we onze eerste activiteit al gehad, namelijk de leer en doe markt. Ondanks het 
weer was het een gezellige dag. Nu zijn we druk met de voorbereidingen van de uitvoering en daarna staan 
ook al wat activiteiten gepland. Maar ook is er ruimte om nieuwe activiteiten op te starten. Genoeg te doen 
dus. Lijkt het je ook leuk om bij de ac te komen, neem dan gerust contact op via 
ac.csvstadskanaal@gmail.com. 


