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Nieuwe trampoline  
Afgelopen maart hebben we tijdens de sponsorloop een fantastisch mooi geld bedrag 
opgehaald en wij zijn blij jullie te kunnen laten weten dat de nieuwe trampoline is 
besteld en waarschijnlijk voor het einde van dit jaar binnen is.  
Wij kunnen niet wachten!! Binnenkort dus lekker springen.                         

                                                 
 
Pietendisco   
Wij hebben een discofeestje! Kom je ook? Op vrijdag 25 november is er in de 
toneelzaal van de Rosmolen een echte pietendisco. Dat betekent een zaal versierd met 
mooie lampjes en muziek van DJ Ronn Laam! Dus kom in je mooiste disco-outfit met 
ons mee feesten en dansen!  De reguliere lessen van vrijdag 25 november vervallen. 
Hieronder de tijden, afhankelijk van de leeftijd:  
3 - 5 jaar van 17.30 tot 18.15 uur 
6 - 9 jaar van 18.30 tot 19.15 uur                                
10 + jaar van 19.30 tot 20.15 uur 
Dit feestje is zonder ouders of verzorgers. 
Wij hebben er zin, zien we jou ook!? 

                                                                                           
                                                                                                             
LET OP : DE REGULIERE LESSEN VAN ZATERDAG 26 NOV GAAN GEWOON DOOR 
 
Kijklessen 
Iedere 1e dinsdag, vrijdag en zaterdag van de maand is er kijkles. Op deze dagen mag u 
plaats nemen op de tribune.  
                                          
Groepsindelingen  
Binnenkort wordt er weer een nieuwe groepsindeling gemaakt en zullen er weer 
kinderen doorschuiven naar hogere groepen. De ouders van de kinderen die 
doorschuiven ontvangen hier een apart bericht over.  
 
Contributies  
De contributies worden deze maand afgeschreven. 
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe assistenten 

Vind jij het leuk om bij Fortis te komen assisteren en een assistentencursus te 
volgen? Meld je dan nu aan. Je kan jezelf aanmelden vanaf groep 8. En niet 
onbelangrijk, dit kan ook wannneer je niet bij Fortis turnt. Dus heb jij 
interresse of weet je iemand anders die dit leuk zou vinden, laat het ons 
weten. 
Voor aanmelden en/of informatie kun je mailen naar 
informatie@fortisturnen.nl 
Graag voor 1 november 2022 

Nieuwsbrief 

Nieuws 

Oktober 2022 

Kijklessen: 

Iedere 1e dinsdag, vrijdag en zaterdag van de 
maand kijkles.  

Belangrijke data 

Herfstvakantie  

23 t/m 30 oktober 2022 

 

Sinterklaas / pietendisco 

25 november 2022 

( 26 november is er gewoon turnles) 

 

Kerstvakantie 

25 december 2022 t/m 8 januari 2023 

 

Sponsoractiviteit  

Zaterdag 7 januari 2023 

 

 

 
         Even voorstellen 

Ik ben Els Kuypers en woon in Beneden-Leeuwen 

samen met mijn man en twee dochters Lise 

van 8 en Tess van 9 jaar oud. Beide dochters turnen 

bij Fortis. Sinds dit jaar neem ik het stokje over van 

Karola en doe ik het wedstrijd secretariaat. 
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