Recreantenturnpakjes
Vanuit de vereniging zijn er
nieuwe turnpakjes met
bijbehorende broekjes
aangeschaft. Tot 1 mei werden
deze met een flinke korting
aangeboden. Dit bleek een groot
succes. Er zijn 80 pakjes verkocht
en ongeveer 60 broekjes. Omdat er nog steeds interesse is
in de pakjes hebben we besloten om tijdens Cuijk Kei Goed
de pakjes en broekjes met korting aan te bieden. We zien
jullie graag bij onze stand.
De setprijs met korting €30,- en het pakje los €19.95.
Zonder korting zijn de pakjes €25,- en de broekjes €15,-

Cuijk Kei Goed
Op zondag 16 juni is er weer Cuijk Kei Goed. Ook dit jaar
doen er verschillende groepen van Olympia mee met een
mooie demonstratie. Kom allemaal kijken tussen 11.00 en
14.30.

Clubkampioenschappen S.V. Olympia Cuijk
Er volgt nog informatie over de clubkampioenschappen
maar reserveer 29 juni vast in je agenda.

Turnweekend in Laco Cuijk
In het weekend van 25 en 26 mei zal Laco Cuijk het decor
zijn van turnwedstrijden. Op zaterdag is de districtsfinale
van Zuid-Nederland en op zondag is de clubteamwedstrijd
voor regio Brabant-Oost.
Radslagen, flikflakken, salto’s. Zaterdag 25 en zondag 26
mei zal het allemaal te zien zijn in Laco Cuijk. Op zaterdag
is de districtsfinale van Zuid-Nederland en laten de
turnsters hun oefeningen zien op vloer, balk, brug en
sprong. Voor Olympia Cuijk zullen ’s morgens Jill Reijnen
(jeugd 5e divisie) en Lotte Losekoot (jeugd 4e divisie)
aantreden. ’s Avonds is het de beurt voor de senioren
Mirthe de Graaf en Debbie Graat (beiden 5e divisie) en
Manouk Nielen (4e divisie).
Op zondag turnen de clubteams uit de regio Brabant-Oost
tegen elkaar. Voor Olympia Cuijk doen er 3 teams mee,
bestaande uit meisjes tussen de 8 en de 11 jaar. Ons D1
team bestaat uit Lisan van Heesch, Floor van der Wiel,
Merel van der Wiel en Anne Bongartz. In de D2 hebben we
2 teams. Het eerste team bestaat uit Janne Duyf, Maud
Jaspers en Sanne Peters. Het tweede D2 team bestaat uit
Sayenna de Jager, Sara Haex, Femke de Jong, Sterre Aben
en Fenna van der Pijl.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen
kijken, op zaterdag van 9.00 tot 19.15 en op zondag van
9.00 tot 15.30. De entree bedraagt €3,50 voor
volwassenen en €2,00 voor kinderen vanaf 5 jaar.

