
 

        Rozenburg, 3 oktober 2021 

 
 
Betreft:          Nieuwsbrief oktober 
 

 

I smile, you smile, that’’s how it works! 
 

Geachte ouders, verzorgers, leden, 

 
De herfst staat voor de deur, dus we gaan weer veel binnen lekker aan de slag met sporten.  
Er is een hoop nieuws te melden, dus we gaan van start met een aantal aankondigingen. 
 
Rectificatie: 
Turncompetitie (TUCO)wedstrijd data: 
Alle jongens (selectie en recreatie) hebben wedstijden in de Turnhal, dus op 9 oktober en  
6 november. 
 
Dansdemo 
Zondag is verplaatst naar 28 november (Muziektheater de Ontmoeting)  

Thema: Cozy November 

 
 
Oefenstof turnen 
Veel kinderen die meedoen aan de TUCO-wedstrijden hebben uitgeschreven oefenstof mee naar huis 
gekregen en gebruiken deze ook elke keer in de les. Voor de duidelijkheid gaan we filmpjes maken in 
de lessen die we in de WhatsApp groepen kunnen delen, zodat het voor ouders en verzorgers ook 
duidelijker wordt wat er verwacht wordt. Op de tribunes kunnen ouders momenteel ook al weer 
plaatsnemen om even te kijken bij de lessen. We hebben het voornemen om in Januari of Februari 
de meetmomenten ook samen te laten vallen in een kleinschalig clubkampioenschap wedstrijd, waar 
alle kinderen aan mee kunnen doen, ongeacht de leeftijd. 
 
Verandering van Locaties 
Door de afgelopen corona periode hebben we al vaker aangegeven dat de vereniging verliezen 
maakt. Een van de gevolgen daarvan is dat we moeten kijken naar de kosten. De locatie 
Sportcentrum de Rozenburcht heeft voor ons niet langer de mogelijkheid om de danszaal deelbaar te 
verhuren, d.w.z. een halve zaal huren. Door de lagere lesdichtheid zou het kunnen huren van een 
halve zaal al letterlijk de helft schelen in de kosten. Het Sportbedrijf komt ons daarin echter niet 
tegemoet. Wij gaan dus binnenkort verhuizen met een aantal lessen naar een andere locatie binnen 
Rozenburg, Sporthal het Bramenpad. In deze sporthal hebben wij ook een verrijdbare spiegelwand 
beschikbaar, deze zaal heeft 2 kleedkamers, en is ruimer en toch goedkoper dan de huidige danszaal. 
De groepen Steps/Aerobic, Jazz/Urban dancegroepen van de woensdag, en de Hiphopgroep van de 



donderdag gaan dus verhuizen naar het Bramenpad. Alle betrokken leden krijgen een aparte brief 
hierover. 
 
De selectiegroepen van turnen gaan waar mogelijk samen trainen in de grote sporthal van de 
Rozenburcht. Zo kan de leiding beter samenwerken en ontstaat er een mooie synergie voor het 
trainen van de recreanten en de selectie en is het leren van elkaar beter mogelijk. Alle betrokken 
leden krijgen een aparte brief hierover. 
 
Het doel is om dit na de herfstvakantie te laten ingaan. Er moet dan ook nog verhuisd worden met 
materialen van het Bramenpad naar het MFC, wilt u graag helpen? Meld u dan aan als vrijwilliger bij 
de leiding of het secretariaat, uw hulp wordt zeer gewaardeerd! 
 
Voor de Streetdance groepen wordt momenteel gekeken naar om de kinderen van 10+ een betere 
mogelijkheid te geven met een ander dans uur. Alle betrokken leden krijgen een aparte brief 
hierover. 
 
Activiteiten: 
Op 6 oktober staat onze leiding Elly Oosterman met een aantal leden achter een kraam op de 
gezondheidsmarkt van DIA. Van 13.30-15.30 uur kunt u daar terecht met vragen over Stoelgym, 
bodyshape en Senior Vitaal sporten. De gezondheidsmarkt vindt plaats in de Lekstraat 2-4. 
 
In de herfstvakantie probeert Sportsupport Rotterdam in samenwerking met het Sportbedrijf 
Rotterdam een kosteloze training mogelijk te aken voor onze turnleden in de nieuwe turnhal. U kunt 
als ouders dan toekijken vanaf de tribune of beneden wachten in het cafetaria gedeelte. Parkeren is 
gratis. Zodra we meer weten van deze leuke activiteit hoort u meer van ons. 
 
 
Vergeten jullie ook de verkoop van onze Clubloten of Superloten niet? Steun ons! 
 
https://lot.clubactie.nl/lot/cgv-excelsior-rozenburg/230283 
 

 
 
Heeft u nog vragen aan de leiding of het bestuur, laat het ons dan weten via het secretariaat 
mailadres of voor en na de lessen. 
 
 
 
 
  
 
Met vriendelijke groeten, Namens bestuur & leiding  

Excelsior Rozenburg 
secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com 
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