VZW SIPIRO
ROPE SKIPPING
GENT

Beste Sipiro sympathisant,
Succes tijdens de selectiewedstrijden lijkt een vast gegeven te worden voor onze club! Voor het
derde jaar op rij zijn onze competitieskippers er in geslaagd om zich te plaatsen voor een
internationaal kampioenschap. De vele inspanningen blijven beloond worden en het
enthousiasme bij elke selectie blijft ongeëvenaard! We duimen alvast dat ze opnieuw mogen
schitteren, deze keer op het
World Rope Skipping
2012
2
Skipping Championship in Tampa (Florida),
(Florida), zomer 201
Senioren tteam Elisabeth, Ellen, Els en Ine
Masters Els
World Youth Tournament in Tampa (Florida),
(Florida), zomer 2012
2012
Beloften team Fien, Laura, Helena en Marie-Line
Marie
(ter vervanging van Justine)
Junioren team Anoek, Floriane, Jana, Jelke en Lorena
Masters Jana, Janno, Elisabeth en Ine
Om onze skippers,, coaches (Elisabeth,
(Elisabeth Ine en Sara) en de club financieel te steunen
steunen, want gratis is
zo’n deelname natuurlijk niet,
niet organiseren we een supergezellig, superlekker, superleuk,
superspectaculair, supertof en megacool eetfestijn!

Côte à l’os,
l’os, scampi’s of hamburgers for Florida!
met rope skipping demonstratie
We bezorgen je een onvergetelijke avond aan democratische prijzen
• Volwassenen (côte
ôte à l’os à volonté of gemarineerde scampi’s (13 stuks) met frietjes en
groentjes):
15 euro
• -12-jarigen (2 hamburgers met frietjes en groentjes):
10 euro
Voor zij die om één of andere reden écht niet kunnen komen: we rekenen toch op je steun!
• steunkaarten
3 euro
Dus, trommel familie, vrienden en kennissen op en breng collega’s en buren mee!!
mee
We verwachten je op zaterdag 30 juni om 19.00u
19.00u in het StSt-Pietersinstituut,
Pietersinstituut Meersstraat 131B
(ingang langs het rode schoolhekken)
schoolhekken te Gent.

Kaarten kan je kopen bij onze skippers en op elke training vanaf 7 mei 201
2012
2.
De opbrengst gaat integraal naar onze geselecteerde teams!
Zin om die zaterdagavond samen met ons de handen uit de mouwen te steken? Super! Stuur dan
een mailtje op volgend email adres hilde.delembre@telenet.be
Een enthousiaste THANK YOU van Anoek, Elisabeth, Ellen, Els, Fien, Floriane, Helena, Ine,

Jana, Janno, Jelke, Laura, Lorena, Marie-Line en Sara
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