
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders, 

Beste turnster of turner, 

 

Het TURNFEEST komt eraan, het evenement waar de leden elk jaar naar 

uitkijken en wekenlang naartoe werken. Op zaterdag 20 februari om 18u 

brengen onze gymnasten hun wervelende show. Deze vindt plaats in Diependal.  

 

Wij rekenen er natuurlijk op dat alle leden hieraan deelnemen. Om hiervan zeker 

te zijn en de voorbereiding van het feest vlot te laten verlopen, vragen wij om 

ons te laten weten of jij al dan niet kunt deelnemen.  

Daarnaast zoeken we elk jaar ook helpende handen. 

 

Onze planning voor dit optreden is als volgt: 

 

Vrijdag 19 februari Voormiddag:  Verhuis toestellen van GITO naar 

   Diependal 

    19.00u:  Klaarzetten van de zaal + repetitie voor 

                           tumbling, 12+, AGD 

Zaterdag 20 februari 10.00u: Repetitie 1
e
 kleuterklas 

    10.30u: Repetitie 2
e 
kleuterklas 

    11.00u: Repetitie 3
e
 kleuterklas 

14.30u: Algemene repetitie (niet voor kleuters) 

             18.00u:      Optreden  

    20.30u:  Opruimen van de zaal 

Zondag 21 februari  Voormiddag: GEEN LES!!! 

Maandag 22 februari Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar 

  GITO 

 

 

 

Het Turnerke van het turnfeest met alle info omtrent kledij, voorverkoop 

kaarten en uren van repetitie krijg je eind januari. 

 

 

Vul onderstaande strook in en bezorg ze zo snel mogelijk terug aan je 

train(st)er, aan Goedele of via mail. Er zal ook een deelnemerslijst uithangen in 

de zaal. 

 

 

 

Met sportieve groeten, 

 

De trainers en het bestuur 



------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Groep :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

*neemt deel / niet deel aan het turnfeest van 20 februari 2016 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

(Ouder van) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Ο Wil zo nodig helpen met het maken van de kledij. 

Ο Wil zo nodig helpen bij het maken van decor.  

 

Kan komen helpen op : 

 

Ο Vrijdagavond 19 februari voor het klaarzetten van de zaal. 

 

Ο Zaterdag tijdens de voorstelling voor het verzetten van de toestellen tussen   

          de nummers door. 

 

Ο  Zaterdag na de voorstelling voor het opruimen van de zaal. 

 

Nb :   Ο =duid aan wat van toepassing is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even ter opfrissing:   
 

 Kalender 
 

Data waarop er geen lessen doorgaan: 

Reden maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

kerstvakantie 21/12/15 22/12/15 23/12/15 24/12/15 25/12/15 26/12/15 27/12/15 

kerstvakantie 28/12/15 29/12/15 30/12/15 31/12/15 01/01/16 02/01/16 03/01/16 

trainerscursus       07/02/16 

krokusvakantie 08/02/16 09/02/16 10/02/16 11/02/16 12/02/16 13/02/16 14/02/16 

Turnfeest + 

opruimen 

    19/02/16 

wel les 

10+ 

20/02/16 21/02/16 

Pasen       27/03/16 

paasvakantie 28/03/16  29/03/16 30/03/15 31/03/15 01/04/16 02/04/16 03/04/16 

paasvakantie 04/04/16 05/04/16 06/04/16 07/04/16 08/04/16 09/04/16 10/04/16 

Dag van de 

arbeid 

      01/05/16 

hemelvaart    05/05/16    

pinksteren       15/05/16 

pinkstermaandag 16/05/16       

 

 

Opgelet: Het eerste weekend van de vakantie is er altijd les ! 

(Met uitzondering van feestdagen) 

 

Einde sportjaar 
 

De recreatieve groepen eindigen de lessen op zondag 29 mei 2016. 

Tumblers en AGD: laatste les op woensdag 23 juni 2016. 

 

Andere data waarop er eventueel nog lessen zouden wegvallen of extra trainingen gegeven 

worden, zullen op voorhand worden meegedeeld. 

 

Komende activiteiten 

 VTS Trainerscursus initiator gymnastiek:23-24januari + 6-12februari 

 Zaterdag 13 februari van 9-12u vragen we gymnasten om de trainers tijdens 

   de cursus te laten oefenen. Geef je naam op aan Goedele. 

 Zaterdag 23 april van 14-18u vragen we gymnasten voor het examen  

   van de trainers. Geef je naam op aan Goedele. 

 Turnfeest in Diependal op zaterdag 20 februari 2016.  

Onze turners zullen voor een spetterend show zorgen. 

 Paasturnstage :  28maart-1april 2016 (onder voorbehoud) 

 Turnkamp: 24juli - 29juli (onder voorbehoud) 

 

    



Wedstrijdkalender Tumbling 

 
Beloften         recre@Lange mat en tumbling       20 maart          Oostakker  
                               
gevorderden :- wedstrijd C   PV1 (OVl-WVL)        16/17 januari    Nazareth 

                                                      PV2 (ANT)               30/31 januari    Schelle 

                                                      PV3 (VB-Lim)           19/20 maart      Bree 

Je bent in een wedstrijdgroep dus verlangen we dat je aan minimum 1 wedstrijd deel neemt.  

Probeer zeker mee te doen met het Brabants kampioenschap (PV3 VB-LIM).  

Je wordt voor elke wedstrijd uit jou niveau ingeschreven. Laat ons zo snel mogelijk weten of 

je al dan niet deelneemt.  
 

Wedstrijdkalender AGD 
 

C-niveau  PV1 12/13 maart  Leuven   (Judith, Louise, Clara, Rozanne, Ysaline) 

                    PV2  9/10 april   Neerpelt(Judith, Louise, Clara, Rozanne, Ysaline) 

                    PV3 30april/1mei  Bilzen     (Judith, Louise, Clara, Rozanne, Ysaline) 

Mogelijkheid tot deelname tumblingwedstrijden: 

                    PV1 (OVl-WVL)        16/17 januari    Nazareth 

                    PV2 (ANT)               30/31 januari    Schelle 

                    PV3 (VB-Lim)           19/20 maart      Bree 

 

Recrea    21/22 mei  Sint-Pieters-Leeuw (Isabelle,Karen, Kato, Emma,Nina,Emilie, 

            Nikke, Sytske, Léa,Anouk,Valeria) 

 

De wedstrijd gaat maar 1 van de 2 dagen van het aangeduide weekend door. Zodra wij van de 

federatie weten welke dag de wedstrijd doorgaat, verwittigen wij jullie. Je vind dit ook terug op  

www.gymfed.be via “mijn gymfed” op “mijn activiteiten. 

De leden moeten hun oefening degelijk kunnen uitvoeren alvorens te kunnen meedoen aan de 

wedstrijd. De trainers zullen tijdig verwittigen moest deelname toch niet lukken. 

Meer info volgt in een brief die tijdens de training meegegeven zal worden. Ben je echt niet vrij 

deze dag, verwittig de trainsters dan ten laatste 4 weken voor de wedstrijd. Nadien moeten we 

een boete betalen tenzij je bij ziekte of kwetsuur, een doktersbriefje bezorgt. 

 

Nieuws vanuit de gymfederatie. 

‘ 

‘De gymfed’ is de gymfederatie waarbij onze club is aangesloten en verzekerd. Hun website is 

vernieuwd en ze hebben een gratis online “gymcommunity” gemaakt.  

 

Wat vind je in de community? 

 Nieuwtjes en berichten afgestemd op jouw interesse(s) 

 Overzicht persoonlijke wedstrijden en resultaten (vanaf het seizoen 2016) 

 Volg je vrienden en jouw helden 

 Plaats berichten en deel je foto’s en filmpjes 

 Indien je een ongeval gehad hebt, status van je ongeval 

 Jouw cv en palmares 

Interesse? Ga naar www.gymfed.be en log in op “we are gym” 

http://www.gymfed.be/
http://www.gymfed.be/


DRINGEND: HULP GEZOCHT!!! 
 

Omwille van zware acute gezondheidsproblemen van de 

huidige penningmeester zijn we dringend op zoek naar een 

nieuwe vrijwilliger die deze taak (geheel of gedeeltelijk) wilt 

overnemen. Ken je een beetje van boekhouden en/of 

financiën of wil je het leren, laat ons iets weten. Alle leden 

zullen je meer dan dankbaar zijn!!! 

Voor meer info, neem contact op met Wim tel: 

0478/250887 

Of mail naar eurogym_tervuren@hotmail.com 
 


