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Nieuwsbr ief  

We zitten alweer richting het einde van de vakanties, maar hierbij toch nog de laatste 

nieuwsbrief van afgelopen seizoen. En wat voor seizoen…  

Helaas is er door de corona maatregelen niet de mogelijkheid geweest om volop te spor-

ten binnen Gyverda. Dat vroeg veel van jullie. Onze dank hoe jullie daar mee zijn omge-

gaan. Ook dank aan de leiding die, met een stuk creativiteit, wel les hebben gegeven aan 

de jongeren. Er werd gezocht naar wat wel kon.  

Jazz- en gympakjes 

Na lang wachten hebben we eindelijk de nieuwe pakjes en broekjes in ontvangst kun-

nen nemen. Het was nog een heel gepuzzel om iedereen van de juiste maat te voorzien 

aangezien de passessie inmiddels al anderhalf jaar geleden heeft plaats gevonden en bij 

de meesten het groeien niet gestopt is…  

Maar na wat ruilen, vermaken en bijmaken is inmiddels iedereen die wat besteld had 

voorzien van een nieuw jazzpakje, gympakje of jongensbroek.  



Uitvoering 

Wat een gave film!!!! 

Het enthousias-

me spatte er 

vanaf. Wat een 

creativiteit, rit-

me, lenigheid en 

zwierigheid. Wat 

een gaaf resul-

taat. Een mooie gelegenheid om te laten zien wat jullie afgelopen jaar gedaan hebben en 

om voor het eerst de nieuwe pakjes te showen. Het resultaat is super!  

Mede door het camerawerk van Anneloes Klein-

jan en Jelmer Immink. Vooral Anneloes heeft er 

veel uren in gestoken om deze film in elkaar te 

zetten. Alle lof! 

En natuurlijk lof aan de leiding en voorturnsters 

die alle stukjes hebben bedacht, geoefend en ge-

regisseerd!  

 

Leiding, voorturnsters en anderen die geholpen hebben, bedankt voor jullie ideeën, en-

thousiasme, planning en structuur. Jullie hebben samen met de jeugd een knap stukje 

werk neergezet.  

 

En ook via deze weg willen de 

vrijwilligers nogmaals bedan-

ken voor hun hulp en inzet bij 

de totstandkoming van film.  

 

En nog een leuk weetje, de 

film is zelf bij de KNGU niet on-

opgemerkt gebleven. In de 

nieuwsbrief voor clubbestuur-

ders is een leuk artikel over de 

film geplaatst.  



Als laatste wensen wij jullie een goede zomervakantie. Waar jullie hopelijk kunnen ont-

spannen en genieten van het gezelschap van elkaar.  

Wij hopen dat jullie gezond blijven en dat wij jullie volgend seizoen weer mogen zien bij 

Gyverda! 

 

Het Bestuur van Gyverda 

Lestijden 

Op dit moment zijn we met een paar lessen nog aan het kijken of deze op dezelfde tijden/

dagen kunnen blijven plaatsvinden. Als er wijzigingen zijn, horen jullie dit via de leiding in 

de groepsapp.  


