
Nieuwsbrief oktober 2021 
Lieve acrobaten, 

Wij hebben een hoop informatie met jullie te delen en dat doen we dit keer via een nieuwsbrief. Veel 

leesplezier! 

Groetjes, 

Rian, Marie & Michelle

Training herfstvakantie 
In de herfstvakantie (20 oktober) zal er geen les 

zijn aan de Amsterdamsestraatweg. Om toch 

samen te acrobatieken kunnen we bij de vaste 

open training aan de Deken Roesstraat 2G 

aansluiten. Zo kan je alle trucs die je tijdens de 

lessen geleerd hebt nog een keer oefenen. 

Voor het gebruik van deze zaal betaal je €4 per 

persoon (via tikkie of contant). Acrobaten die 

niet de cursus volgen zijn ook welkom.  

Communicatie 
Om de onderlinge communicatie wat 

makkelijker te maken hebben we een 

groepschat aangemaakt op Whatsapp en in 

Signal. We weten dat Whatsapp nog veel 

gebruikt is, maar onze voorkeur gaat uit naar 

Signal. Berichten vanuit ons zullen op beide 

kanalen geplaatst worden. Belangrijke 

(les)informatie zal ook via de mail blijven lopen.  

Om lid te worden van de groep kun je op de 

volgende links klikken. 

Signal 

Whatapp 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ledenvergadering 
Met een klein groepje acrobaten zijn wij de 

afgelopen maanden druk bezig geweest om de 

cursussen neer te zetten die jullie nu allemaal 

volgen. Dat hebben we met veel plezier 

gedaan, maar het lijkt ons ook leuk om Op de 

Kop meer dan alleen een reeks cursussen te 

laten zijn. Daarvoor hebben we jullie hulp 

nodig! Heb jij super toffe ideeën voor 

activiteiten die we kunnen organiseren, heb je 

altijd al een lespresentatie willen organiseren, 

weet jij precies wat er allemaal speelt op het 

gebied van acrobatiek in Utrecht, of wil je 

gewoon een avondje gezellig eten en praten 

met je mede-acrobaten? Dan nodigen we je 

graag uit voor de ledenvergadering. Het idee is 

om eerst samen te eten en daarna jullie ideeën 

en behoeftes op te halen en er gewoon een 

gezellige avond van te maken.  

Om een zo hoog mogelijke opkomst te krijgen, 

willen we jullie vragen deze datumprikker in te 

vullen als je interesse hebt: 

https://datumprikker.nl/pgx82ivdbuz8juf7  

Aankomende activiteiten 
Er zijn binnenkort een aantal acrobatiek 

gerelateerde activiteiten, waar jullie van op de 

hoogte willen brengen: 

Festival Circolo (22-31 oktober): Website  

Op 23 oktober willen we naar een voorstelling 

gaan, lijkt het je leuk om mee te gaan. Let us 

know! 

This is not a circus (26-28 november): Website 

Ken je nog andere activiteiten die hier niet 

genoemd staan, laat het ons weten, of stuur 

het in de groepschat. 

 

https://signal.group/#CjQKILACTHIdWVp4BNK55k8r-9wbkmY-pXb2o62u4i9xcDpREhDTlOSgP_POztGDYDLN_Zor
https://chat.whatsapp.com/ChY5iT3MwUuBRe6XSPsRBX
https://datumprikker.nl/pgx82ivdbuz8juf7
https://www.festivalcircolo.nl/
https://www.theaterbellevue.nl/agenda/themas/101/This_is_not_a_circus


Newsletter October 2021
Dear acrobats, 

We have loads of information to share with you and this time we will do that in the form of a 

newsletter. Hope you enjoy reading it! 

Regards, 

Rian, Marie & Michelle

Autumn break acrobatics 
In the autumn break (October 20th) there will 

be no lesson at the Amsterdamsestraatweg. 

However, in order to still do some acro, we can 

join the open training at the Deken Roesstraat 

2G. In this way, you can go over all the tricks 

you have learned so far. You have to pay €4 per 

person for joining this open training (either pay 

in cash or via Tikkie). Acrobats that are not 

currently taking Op de Kop classes are also very 

welcome! 

Communication 
In order to make communication within the 

group easier, we have made a group chat on 

Whatsapp and Signal. We are aware that 

Whatsapp is currently used a lot, but our 

preference goes out to Signal. However, 

messages will be posted in both groups and 

important information concerning the lessons 

will still be sent by mail. 

To join either of the groups you can click the 

following links: 

Signal 

Whatapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

General meeting 
With a small group of acrobats we have been 

busy organizing the lessons you are currently 

following. We have really enjoyed this but we 

would also really like to develop Op de Kop into 

something more than just acro lessons. And for 

that, we need your help! Do you have some 

awesome ideas for activities we could organize, 

are you well aware of the different acro-related 

things going on in Utrecht, or would you just 

like to join a nice evening of food, drinks and 

chats with fellow-acrobats? If so, we invite all 

of you to join our general meeting! The idea is 

to first have something to eat and then hear 

about your ideas and thoughts and to just have 

a nice evening together. In order to know who 

would be willing to join and which evening 

would be best, we ask you to fill out this 

‘datumprikker’ (fill out which dates would be 

possible for you):  

https://datumprikker.nl/pgx82ivdbuz8juf7  

Upcoming activities 
There are some upcoming acro-related 

activities that we would like to point out: 

Festival Circolo (22-31 October): Website  

On October 23rd we are going to a show, 

would you like to join? Let us know! 

This is not a circus (26-28 November): Website 

Are there other fun activities happening soon 

that you know of? Please let us know or send 

it in the group chat! 

https://signal.group/#CjQKILACTHIdWVp4BNK55k8r-9wbkmY-pXb2o62u4i9xcDpREhDTlOSgP_POztGDYDLN_Zor
https://chat.whatsapp.com/ChY5iT3MwUuBRe6XSPsRBX
https://datumprikker.nl/pgx82ivdbuz8juf7
https://www.festivalcircolo.nl/
https://www.theaterbellevue.nl/agenda/themas/101/This_is_not_a_circus

