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Halloween Sponsorloop 

Op zaterdag 24 oktober organiseert Fortis weer een Halloween Sponsorloop! 
Inmiddels is iedereen geïnformeerd over hoe deze middag eruit zal zien en hoe de 
groepsindeling is van de tijdvakken. Met het opgehaalde sponsorgeld wil Fortis nieuwe 
materialen aanschaffen. Degene die het hoogste bedrag ophaalt wint een heerlijke 
taart! Ook valt er een prijsje te winnen voor degene die de meeste rondjes kan lopen op 
het griezel-parcours (per leeftijdscategorie). 
Helaas zijn ouders en overige familieleden niet welkom op de tribune i.v.m. de Corona-
maatregelen. Rijdende ouders kunnen evt. terecht in de Brasserie. U moet hiervoor wel 
vooraf reserveren (tel: 0487-591840). 
Als u niet reserveert kunt u hier helaas niet terecht. 
 
Sinterklaas  
Dit vieren we bij Fortis op 28 november, meer informatie over deze dag kunt u lezen in 
de volgende nieuwsbrief van november. 
 
Corona 
Gelukkig kunnen we blijven turnen, hier zijn we ontzettend blij mee. 
Voor nu belangrijk: de groepen die wisselen om 10.00 en 11.00 uur gaan door de 
hoofdingang naar binnen en via de achterkant naar buiten. Dit om drukte te voorkomen 
in de hal. 
Het verzoek aan alle ouders is om buiten te wachten, zodat het niet te druk wordt in de 
hal en gangen. Helaas is het voor de ouders van de allerkleinsten niet mogelijk om in de 
zaal te komen. 
 
Meedoedag 
Alle kinderen konden een vriendje of vriendinnetje, broertje of zusje meenemen om 
samen te komen turnen. 
Door de corona maatregelen verliep het wat anders dan anders; maar het was wel 
geslaagd. 
Het is altijd mogelijk om nog 2 gratis proeflessen te volgen! 
 
Even voorstellen 

Ik zal me even voorstellen, ik ben Roeline Vaandering en zit sinds enige tijd in het 
bestuur van Fortis. Onze 2 dochters Britt en Maud turnen al vanaf hun 4e met veel 
plezier. Mijn taken in het bestuur zijn: het ondersteunen van het secretariaat en bij de 
activiteiten. Ik heb veel zin in om mijn steentje bij te dragen bij deze mooie, gezellige en 
sportieve vereniging. 

Ik ben Anna Sengers, ik ben 21 jaar en ik zit in mijn laatste jaar voor de studie 
Orthopedische Schoentechnologie (aangepaste schoenen). Als ik naast mijn studie vrije 
tijd heb, vind ik het leuk om te tekenen, een spelletje te spelen of de buurkinderen te 
amuseren. Maar ik vind het natuurlijk ook ontzettend leuk om te turnen! Dit laatste doe 
ik al sinds ± 2005. Ik heb altijd als recreant geturnd bij Fortis, en geniet nu al 15 jaar van 
de wekelijkse turnlessen. In al die jaren heb ik dan ook ontzettend veel plezier gemaakt 
en geleerd. 
Begin 2019 heb ik besloten om toch de assistentencursus te volgen. Na 1,5 jaar assistent 
geweest te zijn, ga ik me nog verder ontwikkelen… 
Ik ben na de zomervakantie gestart als nieuwe leidster van 2 groepen op zaterdag 
tussen 11.00 en 13.00! Daar ga ik samen met Gerrit lesgeven. 
Ik vind het nog een beetje spannend maar heb er ontzettend veel zin in!! 
Ik zie jullie snel! Groetjes, Anna 
 

 

 

Nieuwsbrief 

Nieuws 

Oktober, 2020 

Belangrijke data 

Oktober 

Herfstvakantie 

19 oktober t/m 24 oktober (geen 
lessen)  

 

Sponsorloop 

24 oktober 

 

November 

Sinterklaas 

28 november 

 

December 

Kerstvakantie 

21 december t/m 2 januari (geen 
lessen) 

 

 

     

 


