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🎅

Fijne feestdagen en een sportief 2020!
Het bestuur en de trainers wensen jullie een gezond, gelukkig en
sportief 2020.
Het is alweer twee maand geleden dat jullie een nieuwsbrief van ons in de bus
(mailbox 😉 ) kregen. Bij deze, een nieuw nummer! Het bevat weer een hele reeks
informatie en weetjes. Zo kom je meer te weten over wat we zullen doen met de
opbrengst van de koekenverkoop, hoeveel de opbrengst is van de Sweet ’n cakes
actie van de demogroep en over onze familiedag op zaterdag 18 april 2020. Veel
leesplezier en alvast een fijn start van het nieuwe jaar!

WAAR?
Alle lessen gaan door in de
sporthal te 9950 Lievegem,
Kleine weg 3
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🚧

VRAGEN?

EERSTVOLGENDE
ACTIVITEIT:

gymclubwaarschoot@
hotmail.com

START BOUW GYMHAL
Begin 2020

0494 67 65 07 (Lien D’hont)
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Volg ons op
Facebook en
Instagram

Facebook

Gymclub Waarschoot

Instagram

@gymclubwaarschoot
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GEEN stoute
gymnasten dit jaar!

Een ongeval? Wat nu?
Onze trainers proberen altijd met de beste zorg
onze gymnasten te trainen. Jammer genoeg,
buiten onze wil om, kan er soms eens een
ongelukje gebeuren.

Wat zijn dan de correct te volgen stappen?
1. U krijgt van de verantwoordelijke trainer het
ongevallenformulier. Vul het volledig in - vergeet
hierbij je handtekening niet - en laat de arts het
vervolledigen.

Op zaterdag 30 november mochten wij de Sint
ontvangen. Hij bracht enkele pieten mee om al het
werk rond te krijgen. Zelfs onze trainers en kleuters
werden omgedoopt tot hulppieten. Zo leerden de
kleuters wat de pieten moeten doen om alle pakjes
tijdig bij alle brave kinderen te krijgen.

2. Bezorg het ingevulde formulier terug aan Lien
D’hont.

Het was geduldig afwachten wat Sinterklaas zou
vinden van de nieuwe hulppieten. Hij was echter
superblij en vertelde ons dat er geen stoute
gymnasten zijn dit jaar. Daarom kregen al onze
gymnasten een lekker geschenkje van hem!

3. De club geeft het ongeval door aan de federatie.
4. De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder
af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
5. Je kan de status van je dossier volgen in ‘Mijn
ongevallenstatus’ op de website van de Gymfed
(hiervoor moet je je inloggen).
6. Vooraleer je opnieuw de turnzaal in duikt - vergeet
je genezingsattest niet door te zenden!

BEDANKT AAN ALLE KOPERS EN
VERKOPERS VAN DE KOEKENVERKOOP! 🍪
Op zaterdag 26 oktober 2019 vond onze jaarlijkse
koekenverkoop plaats. Die bracht ook dit jaar weer heel
wat op. Met de centjes zullen we nieuw materiaal
aankopen om onze trainingen nog leerrijker te maken!
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Sweet ’n Cakes actie demogroep brengt
1⃣2⃣0⃣0⃣ euro op!
Onze gymnasten (& hun ouders) van de demogroep hadden het de afgelopen weken erg druk. Om de
kosten van de kledij te drukken en panelen te kunnen aankopen voor de optredens verkochten de
gymnasten zelfgemaakte cupcakes. Daarnaast konden ook snoepzakjes worden aangekocht. Uiteraard
was dit alles tegen zeer democratische prijzen.
Na afhouding van de kosten blijft er maar liefst 1200 euro over, die de demogroep zal gebruiken om
de kledij aan te schaffen van de 45 demogymnasten. 🤗
Grote dank aan alle gymnasten en kopers, maar ook aan alle ouders die hun baktalenten
hebben bovengehaald om onze demogroep te steunen! 👍
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Volg de werken van
de gymhal op de voet!

In november 2019 startten de voorbereidingen voor de
werken aan de nieuwe gymhal. De nieuwe gymhal wordt aan
de bestaande sporthal gebouwd en wordt de nieuwe thuis
van onze gymclub.
Alles zal aanwezig zijn voor de verschillende disciplines
binnen onze club. Zo zal onder meer onze
tumblingbaan en airtrack er zijn thuis vinden, maar
ook de trampolines verhuizen naar de nieuwe
gymhal. Iedereen binnen onze gymclub zal er zijn
stekje kunnen terugvinden. Volg de werken van de
nieuwe gymhal op de voet via onze website
www.gymclubwaarschoot.be. Wekelijks posten
we een nieuwe foto met de laatste stand van de
werken! De werken zouden starten begin 2020!

OPGELET!
Helaas zal er in 2020 geen turnfeest zijn en dit wegens de verbouwings- en
uitbreidingswerken aan de sporthal. 🥺
Onze familiedag zal plaatsvinden op zaterdag 18 april 2020. Zet dus zeker
een kruis in je agenda, want van ’s morgens tot ’s avonds zullen al onze
gymnasten en ouders zich kunnen amuseren!
Elke maand zullen we iets onthullen in onze nieuwsbrief!
Seizoen 2019 - 2020
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Op de volgende twee bladzijden kan u de contactpersoon per trainingsgroep terugvinden, alsook hun
coördinaten.
OPGELET: de e-mailadressen zullen pas actief zijn vanaf maandag 6 januari 2020

Contactpersonen basisgroepen
Contactpersoon

Te bereiken via

Eerste kleuter- en peuterklas
(Bambi’s)

Kristine Moens
Charlotte Vermeire

0477 46 81 40 - kristine.moens@gymclubwaarschoot.be
0497 84 85 39 - charlotte.vermeire@gymclubwaarschoot.be

Tweede kleuterklas
(Kikkers)

🐸

Kristine Moens
Charlotte Vermeire

0477 46 81 40 - kristine.moens@gymclubwaarschoot.be
0497 84 85 39 - charlotte.vermeire@gymclubwaarschoot.be

Derde kleuterklas
(Skippy’s)

🦘

Kristine Moens
Charlotte Vermeire

0477 46 81 40 - kristine.moens@gymclubwaarschoot.be
0497 84 85 39 - charlotte.vermeire@gymclubwaarschoot.be

Aspiranten
eerste leerjaar

Evelien Lybaert

0492 39 01 28 - evelien.lybaert@gymclubwaarschoot.be

Aspiranten
tweede leerjaar

Emmely Mollet

0468 12 42 98 - emmely.mollet@gymclubwaarschoot.be

Aspiranten
derde + vierde leerjaar

Maaike De Mits

0492 86 74 42 - maaike.demits@gymclubwaarschoot.be

Aspiranten
vijfde leerjaar

Janne Gijbels

0471 60 90 40 - janne.gijbels@gymclubwaarschoot.be

Aspiranten
zesde leerjaar

Xanthe
Van Maldegem

0468 13 94 50 - xanthe.vanmaldegem@gymclubwaarschoot.be

Aspiranten +

Oika Buysse

0471 64 49 80 - oika.buysse@gymclubwaarschoot.be

Tieners

Flore Roggeman

0476 59 24 31 - flore.roggeman@gymclubwaarschoot.be

The oldies

Lien D’hont

0494 67 65 07 - lien@gymclubwaarschoot.be

Total Body Workout

Lisa Staelens

0496 17 36 79 - lisa.staelens@gymclubwaarschoot.be
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Contactpersonen gevorderden- en competitiegroepen
Contactpersoon

Te bereiken via

Initiatie 1

Fien Piers

0471 46 60 33 - fien.piers@gymclubwaarschoot.be

Initiatie 2

Lien D’hont

0494 67 65 07 - lien@gymclubwaarschoot.be

Initatie 3

Fien Piers

0471 46 60 33 - fien.piers@gymclubwaarschoot.be

Acro A/I

Brecht Vande Neste
Manon Bonte

0479 08 56 79 - brecht.vandeneste@gymclubwaarschoot.be
0478 49 98 04 - manon.bonte@gymclubwaarschoot.be

Acro B/C

Brecht Vande Neste
Manon Bonte

0479 08 56 79 - brecht.vandeneste@gymclubwaarschoot.be
0478 49 98 04 - manon.bonte@gymclubwaarschoot.be

Recre@Acro

Jamie Willems
Hadewijch Gillis

0472 29 92 57 - jamie.willems@gymclubwaarschoot.be
0493 17 48 40 - hadewijch.gillis@gymclubwaarschoot.be

Tumbling A/B

Lien D’hont

0494 67 65 07 - lien@gymclubwaarschoot.be

Tumbling C1 / C2

Lien D’hont

0494 67 65 07 - lien@gymclubwaarschoot.be

Recre@Tumbling

Lien D’hont

0494 67 65 07 - lien@gymclubwaarschoot.be

DMT B/C

Tessa Van de Veire

0494 70 65 96 - tessa.vandeveire@gymclubwaarschoot.be

Recre@DMT

Thibo Ryckaert

0471 10 20 28 - thibo@gymclubwaarschoot.be

Demo A

Hannah Wymeels
Fien Geeraerts

0471 62 64 17 - hannah.wymeels@gymclubwaarschoot.be
0477 81 59 58 - fien.geeraerts@gymclubwaarschoot.be

Demo B

Jamie Willems
Daisy De Coninck

0472 29 92 57 - jamie.willems@gymclubwaarschoot.be
0474 33 52 32 - daisy.deconinck@gymclubwaarschoot.be

Trooper mee via trooper.be/gymclubwaarschoot
Voor wie online shopt: u steunt onze club kosteloos bij uw aankopen! 🤩
• Op deze pagina staan links naar webshops
• Als je via die links op de Trooperpagina van Gymclub Waarschoot

naar de webshop surft, weet de shop dat je Gymclub Waarschoot wil
steunen.
• De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal
shopt, zonder €1 extra uit te geven
• Van elke aankoop die jij doet gaat er een perceeltje naar ons!

Seizoen 2019 - 2020

6

Redactie: Thibo Ryckaert

NIEUWSBRIEF GYMCLUB WAARSCHOOT

NOVEMBER - DECEMBER 2019

Belangrijke data
Semester 2
DATUM

PLANNING

WOENSDAG 8 januari 2020

GEEN TRAINING
wél training voor de groepen vanaf 16u00. De training van recre@acro gaat WEL door.

ZATERDAG 1 februari 2020
WOENSDAG 5 februari 2020

INSCHRIJVEN TWEEDE SEMESTER
Op woensdag van 9u30 - 12u00
Op zaterdag van 15u30 - 17u00

ZATERDAG 8 februari 2020

GEEN TRAINING
Badmintontoernooi

WOENSDAG 19 februari 2020

GEEN TRAINING
MOEV tussen 4 vuren.
Wél training voor de groepen vanaf 16u00. De training van recre@acro gaat WEL
door.

WOENSDAG 1 april 2020

GEEN TRAINING
MOEV netbal.
Wél training voor de groepen vanaf 16u00. De training van recre@acro gaat WEL
door.

ZONDAG 12 APRIL 2020

GEEN TRAINING
Pasen

MAANDAG 13 APRIL 2020

GEEN TRAINING
Paasmaandag

ZATERDAG 18 april 2020

FAMILIEDAG!
Voor alle groepen, ouders, grootouders…

VRIJDAG 1 mei 2020

GEEN TRAINING
Dag van de Arbeid

DONDERDAG 21 mei 2020

GEEN TRAINING
Hemelvaart

ZONDAG 24 mei 2020

ORGANISATIE EIGEN RECRE@WEDSTRIJD
Airtrack - Lange Mat - Tumbling - Minitrampoline

WOENSDAG 27 mei 2020

GEEN TRAINING
MOEV badminton.
Wél training voor de groepen vanaf 16u00. De training van recre@acro gaat WEL
door.

ZONDAG 31 mei 2020

GEEN TRAINING
Pinksteren

MAANDAG 1 juni 2020

GEEN TRAINING
Pinkstermaandag

ZATERDAG 27 juni 2020

LAATSTE TRAINING VAN HET SEIZOEN

Trainingen in de vakantie: zie folder, site en volg onze Facebookpagina.

KLEDIJ

INSCHRIJVINGEN
TWEEDE SEMESTER

Clubkledij die in stock is kan vrijblijvend
aangekocht worden
op 1 of 5 februari 2020.

Vooraf inschrijven online, betalen
kan nadien per overschrijving of
cash in de sporthal.

Drinkfles met clublogo: € 5
Drinkfles met clublogo en naam: € 6

(enkel voor diegene die nog moeten
betalen voor een semester)
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Trui op naam: € 35
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