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Nieuwsbrief
Gymvereniging Eendracht
Woord van het bestuur

Beste leden,

GV Eendracht bestaat 80 jaar!
Misschien is het u ontgaan, maar ons niet! We willen daarom dit seizoen op vrijdag 2 juli feestelijk afsluiten
met onze jeugdleden en tegelijkertijd ook onze ‘oudere jeugd’ (lees: senioren) in het zonnetje zetten. ‘Week
in Week uit’ en de wethouder zullen ook even langskomen om aandacht te besteden aan het 80-jarige
bestaan en voor al onze leden hebben we iets leuks!
Het afgelopen seizoen was er één waarin we veel hebben moeten schakelen en veel lessen konden helaas
niet doorgaan vanwege de maatregelen. Buiten zijn de jeugdlessen weer begonnen en inmiddels is ook de
oudere jeugd weer gestart in de sportzaal. Met elkaar heeft iedereen er het beste van gemaakt. Het lijkt er
nu op dat we een mooie zomer tegemoet gaan en voor het nieuwe seizoen hebben we alweer leuke ideeën
in petto! We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie steun, middels het doorbetalen van de contributie,
tijdens de lockdown!
Voor nu alvast een hele fijne vakantie en we hopen iedereen na de vakantie weer te mogen ontvangen in de
lessen!
Bestuurslid Ron Heeren heeft i.v.m. privéomstandigheden besloten zijn taken als bestuurslid per 2 juli neer
te leggen. Ron, bedankt voor je bijdrage in het bestuur!
Het bestuur
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Freerunnen
Op vrijdag 25 juni werd er een zogenoemde ‘Freerunjam’ georganiseerd in de sporthal in Borger. Tijdens
dit evenement konden freerunners elkaar ontmoeten en om het extra spectaculair te maken was er
freerunspecifiek materiaal gehuurd. GV Eendracht deed ook mee aan dit evenement. Het was een erg
geslaagde training!

Voor het nieuwe seizoen hebben we mogelijk een nieuwe, enthousiaste en ervaren freeruntrainer
gevonden. We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen. Ook in het nieuwe seizoen, staat er op
vrijdag 8 oktober een gave freerunclinic van een professionele freerunner op het programma! Deze clinic
zal gewoon in onze eigen sporthal zijn en wordt echt heel gaaf!

Nieuw materiaal

Het bestelde Airtrack pakket is binnen! Ook hebben we nieuw klein materiaal gekocht en begin volgend
schooljaar verwachten we nog een aantal freerun blokken. We hopen dat alle kinderen hier tijdens de lessen
veel plezier van zullen hebben!

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Heb of ken je een kind dat (weer) graag bij onze vereniging wil komen
sporten, maar is de contributie een probleem? Wij werken samen met het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds betaalt de contributie en de
benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je
een uitkering hebt, zzp’er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg
van de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdsportfonds Sport & Cultuur
kan je helpen. Kijk hier hoe het werkt!
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Sponsor aan het woord
In onze nieuwe rubriek ‘Sponsor aan het woord’ zullen elke nieuwsbrief twee van onze sponsoren zich
voorstellen. Deze keer zijn ‘Paping borduurbedrijf’ en ‘Spar Pater’ aan de beurt.
Paping borduurbedrijf
Paping is sinds 1990 actief in computerborduren, promotietextiel en relatiegeschenken. Het bedrijf is
gevestigd te Klijndijk in een modern bedrijfspand. In het pand bevinden zich een mooie showroom, een
moderne productieruimte en kantoren.
Paping borduurt diverse soorten materialen met gebruikmaking van een hoogwaardig machinepark. Dit
borduren gebeurt onder het motto “u vraagt, wij leveren”. Paping is een flexibel, meedenkend en
klantvriendelijk bedrijf met veel mogelijkheden en een goede bereikbaarheid.
De mensen achter het bedrijf zijn Harold en Ciska Paping en worden bijgestaan door Boukje Sluiter.
Paping heeft al meer dan 25 jaar een bijzonder goede naam in de borduurwereld!

Melkweg 14, Klijndijk
Spar Pater
De supermarkt aan de Hoofdstraat in Exloo bestaat al meer dan 50 jaar. De eerste eigenaar begon er
destijds een ouderwetse kruideniers winkel die uiteindelijk een zelfbedieningszaak werd. Tegenwoordig is
het, net als vroeger, weer een Spar winkel en is de dagelijkse leiding in handen van Wim, Sonja en Dennis
Pater.
In 2008 begonnen als eigenaar van de huidige supermarkt en in 2010 besloot de Familie Pater de hele
winkel te verbouwen. Klanten komen ook uit omliggende dorpen de boodschappen doen en vinden het
fijn om in de winkel altijd de vertrouwde gezichten terug te zien.
De service van de boodschappen aan huis bezorgen wordt al langere tijd aangeboden en de familie merkt
dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van het online boodschappen bestellen.
Ideaal voor degene die altijd druk is of wat moeilijker naar de winkel kan komen, als het nodig is zet de
bezorger de boodschappen zelfs bij u thuis in de kast.
Wij hopen nog vele jaren iedereen in onze winkel te kunnen verwelkomen.
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