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Tweemaandelijkse nieuwsbrief Gymclub Waarschoot vzw
WINTEREDITIE

Fijne feestdagen en een sportief 2022!

Het bestuur en onze trainers wensen jullie hele warme,
gezellige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar met een
goede gezondheid en veel sportplezier! 🎄
We kijken samen uit naar een nieuw jaar, met in het vooruitzicht ons turnfeest in
april 2022 na een hele lange coronapauze. 2021 was voor onze club een
geslaagd jaar, onder meer door de opening van de nieuwe gymhal.
Veel leesplezier en alvast een fijne start van het nieuwe jaar!

Volg ons op
sociale media:

facebook.com/
gymclubwaarschoot9950

WAAR?

VRAGEN?

TURNFEEST:

Gym- en sporthal

info@gymclubwaarschoot.be

Vrijdag 15 april 2022
Zaterdag 16 april 2022
Zondag 17 april 2022

Kleine Weg 3, 9950 Lievegem

Sportzaal VLS De Lieve
Toekomststraat 15, 9950 Lievegem

Seizoen 2021 - 2022

G 0494 67 65 07
Lien D’hont - Voorzitter
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instagram.com/
gymclubwaarschoot
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2021: een historisch jaar, niet enkel door corona… 🤸
Zaterdag 4 september 2021:
historisch moment in Lievegem. De
gemeente Lievegem en team sport
openden in aanwezigheid van ViceEersteminister Vincent Van Peteghem
officieel de nieuwe topgymhal in
Waarschoot, waar onze
competitiegymnasten voortaan in
mogen trainen en onze trainers nieuw
talent kunnen laten ontwikkelen.
Een droom die werkelijkheid is
geworden voor iedereen die betrokken
is bij Gymclub Waarschoot. 🤩

“

Door de gymhal en de nieuwe
toestellen kunnen we onze leden meer oefeningen op een veiligere manier aanleren. Dit is erg
belangrijk voor de uitbouw van onze club. De kwaliteit van onze lessen primeert. De nieuwe gymhal
is nog beter dan een droom die uitkomt”, zegt onze voorzitter Lien D’hont.
De gymhal is een gebouw van 34 bij 18,5 meter en heeft
een hoogte van 8 meter. Alle toestellen zijn er aanwezig
voor de disciplines acro, tumbling, demo en trampoline.
De tumblingbaan van 25 meter lang heeft een
aanloopstrook van 10 meter, die uniek is in het
Meetjesland. De gymhal beschikt eveneens over
verschillende (ingebouwde) trampolines, een valkuil om
veilige landingen te maken bij moeilijke oefeningen en een
turnvloer van 12 bij 12 meter. Diverse kabellonges zorgen
voor veilige trainingen. Op naar veel leerrijke trainingen!

Enkele mededelingen…

Seizoen 2021 - 2022
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Korte weetjes en info
BEDANKT IEDEREEN! 🤩
Wij willen jullie van harte bedanken voor de vele bestellingen die we
mochten ontvangen voor de koekenverkoop.
Deze extra steun kunnen we heel goed gebruiken.
Op ons verlanglijstje staan nog heel wat spullen om onze trainingen
voor alle gymnasten nog leuker én leerrijker te maken.

LAAT HET JULLIE SMAKEN! 🍪

Alleen maar brave kinderen bij de
Kidies! 🤗
De Sint liet enkele van zijn leerpieten komen
naar de training van de Kidies.
Na een grondige cursus ontvingen alle Kidies
het welbefaamde pietendiploma! Pro ciat!

Nieuws van onze Acro-gymnasten
Na meer dan een jaar zonder wedstrijden, gaven
onze acro-gymnasten (A, B, C en I-niveau) eind
november het beste van zichzelf. Ze behaalden
stuk voor stuk hele mooie resultaten en met maar
liefst 4 gouden en 2 zilveren medailles werd al
hun harde werk nog eens extra beloond.
Als kers op de taart wonnen ze ook nog de
clubbeker in het C-niveau! Dikke pro ciat! 👏

Eerste recreatoernooi van het
turnseizoen vond plaats in Waarschoot!

Iets meer dan 200 gymnasten van 9 tot 15 jaar,
verspreid over gymclubs vanuit Vlaanderen, zakten
op 7/11 naar Waarschoot af om deel te nemen aan
dit toernooi in de disciplines airtrack, lange mat,
tumbling en minitrampline. Het was het eerste
fysieke toernooi in lange tijd na de coronacrisis.
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KALENDER 2022

Onder voorbehoud van wijzigingen door het coronavirus.
DATUM

PLANNING

Maandag 3 januari 2022 Maandag 31 januari 2022

ONLINE INSCHRIJVINGEN SEMESTER 2
Via www.gymclubwaarschoot.be

Woensdag 19 januari 2022

MOEV Ringstick
GEEN TRAINING voor: Gymtopia 1 en 2 - Gymstars +

Dinsdag 1 februari 2022

START SEMESTER 2

Weekend 12/13 februari 2022

BAKE OFF in de sporthal
Organisatie door DEMO A

Woensdag 16 maart 2022

MOEV Tussen 4 vuren
GEEN TRAINING voor: Gymtopia 1 en 2 - Gymstars +

Donderdag 14 april 2022
Vrijdag 15 april 2022:
- Generale repetitie om 13u
- Show 1 om 19u
Zaterdag 16 april 2022:
- Show 2 om 14.30u
- Show 3 om 19u
Zondag 17 april 2022:
- Show 4 om 10u

TURNFEEST
(annulering normale trainingsuren)

Woensdag 15 juni 2022

MOEV Badminton
GEEN TRAINING voor: Gymtopia 1 en 2 - Gymstars +

Zondag 26 juni 2022

LAATSTE TRAINING VAN SEIZOEN 2021 - 2022

TRAININGEN IN DE VAKANTIE
Kidies + Gymtopia / Initiatie + Gymstars +
Tieners + Dames & Heren

Voor groepen die trainen op weekdagen: geen training
Voor groepen die trainen op zaterdagen: wel training

Total Body Workout + Stretching / Pilates +
Bodygym

GEEN TRAININGEN IN DE VAKANTIES

Competitiegroepen

AANGEPASTE UREN - WORDEN GECOMMUNICEERD DOOR DE TRAINERS

OP FEESTDAGEN ZIJN ER GEEN TRAININGEN

INSCHRIJVINGEN VOOR HET
TWEEDE SEMESTER

KLEDIJ
Trui op naam: € 35: zal kunnen
aangekocht worden wanneer de club
een bestelling kan plaatsen van meer
dan 10 truien in totaliteit.

Kan vanaf 3 januari 2022 tot
31 januari 2022 via

www.gymclubwaarschoot.be

Stockvoorraad van T-shirts, topjes en
turnpakken.

Nieuwe leden die zich willen inschrijven
voor Kidies of Total Body Workout komen
onmiddellijk op de wachtlijst terecht.
Eind januari krijgen ze te horen of ze al dan
niet terecht kunnen in de groep. Wie op de
wachtlijst staat moet nog geen lid- en
lesgeld betalen.

Seizoen 2021 - 2022

U kan hiervoor op zaterdag 5 februari
2022 tussen 9u30 en 11u30 terecht in
de sporthal.
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V.U. Lien D’hont, Karis 11, 9950 Lievegem

