Nieuw verenigingspakje Oliveo Gym
In de vorige nieuwsbrief hebben we al kort aangestipt dat we bezig zijn met een
nieuw recreatiepakje voor de vereniging. Onze keuze is gevallen op een prachtig
donkerblauw velours pakje. Het heeft een korte mouw en een feestelijke glitterprint op de voorzijde.
Helemaal in stijl dus met ons feestelijke jubileumjaar (70!) volgend jaar. En volgens onze ’pasmodellen’
zit die géweldig!
Het turnpakje is van het kwaliteitsmerk Tema Turn en kost:

Maat 128 t/m 164
Vanaf maat S

€ 33,00
€ 35,50

Een bijpassend broekje kost
Maat 128 t/m 164
Vanaf maat S

€ 17,00
€ 18,50

Via de website van Oliveo is het pakje te bestellen, u betaalt dan eenmalig 5,50 euro verzendkosten.
De meet/maatinstructie staan ook op de website. Kijk op de homepage www.oliveogymnastiek.nl bij
het kopje vereniging/ turnkleding.
Ter promotie van het nieuwe pakje, houden we éénmalig 2 passessies. U kunt het nieuwe pakje dan
komen passen met uw dochter. Nadat u de juiste maat heeft uitgezocht, kunt u direct uw bestelling bij
ons plaatsen. Wij kopen vervolgens centraal in en daarmee besparen we voor u de verzendkosten. U
kunt direct met mobiel pin betalen en ontvangt van ons een bewijs van bestelling/betaling. De
doorpassessie vindt plaats op 2 momenten:

Datum: Woensdagmiddag 3 oktober om 16.00 uur – 17.00 uur
Datum: Vrijdagmiddag 5 oktober om 16.30 uur – 17.30 uur
Locatie: Gymzaal Tolhek aan de Gantellaan in Pijnacker

Een verenigingspakje is niet verplicht maar wel heel leuk! Het onderstreept ons clubgevoel en we
hopen dan ook dat jullie enthousiast zijn om het nieuwe pakje aan te schaffen. Met de feestdagen in
aantocht, zou het ook een leuke tip zijn voor de Sint of de Kerstman.
Mocht u vragen hebben, dan horen we graag.
Contactpersoon: Eva Silvius (turnkleding.oliveogymnastiek@gmail.com)
Vriendelijke groeten,
Bestuur en leiding Oliveo Gymnastiek

