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Nieuwe lesgevers  

Als u in de zaal rondkijkt, hebt u vast al opgemerkt dat er heel wat 
nieuwe, jonge gezichten te zien zijn. Het zijn Justine, Lotte, Sarah, 
Kato, Elien, Liam, Jelle, Jolien, Tine, Tinka, Tuur en Femke die 
het Gymna-korps komen versterken en hun uiterste best zullen 
doen om uw kinderen nieuwe dingen aan te leren. Welkom 
allemaal … en veel succes! 

Gymna in de pers 

Begin september berichtte Het Nieuwsblad over ons jaarlijkse turn- en 
danskamp eind augustus. Er waren maar liefst 90 kinderen ingeschreven 
die een hele week lang naar hartenlust konden turnen, dansen en spelen. 
Aan het eind van de week werden zij allemaal tot superhelden gekroond, 
en dat was toch wel een nieuwsberichtje waard… Op  
http://www.nieuwsblad.be/ugc/photospecial/detail.aspx?id=7badeb44
-f2e9-4432-92e8-31486e6c3538 vindt u het volledige artikel, en een 
uitgebreider verslag én foto’s vindt u op www.gymna.landegem.be. 

  

 GymStars 

Vanaf dit jaar organiseren wij onze lessen volgens het nieuwe 
programma van de Gymnastiek-Federatie, de “GymStars”, gericht op 
recreatiegroepen die 1 à 2 uren per week turnen. Het programma bevat 
6 niveaus met stijgende moeilijkheidsgraad met maar liefst 1200 leuke 
gymoefeningen en heeft als doel “kinderen volgens de eigen 
mogelijkheden en wensen te laten SCHITTEREN in de gymnastiek”. 
Woensdag 25/09 worden aan uw kinderen de eerste GymStars-
boekjes uitgedeeld, waarin hun lesgevers hun vorderingen zullen 
bijhouden. Meer info hierover vindt u op www.gymstars.be. 

Wist u dat… 

 Gymna Landegem al 23 jaar werkzaam is? 

 wij anno 2013 267 leden tellen, waaronder 61 nieuwe? 

 192 kinderen komen turnen en 81 kinderen nieuwe 
dansmoves gaan leren? 

 ons jongste lid 3 jaar wordt op 25/11 en ons oudste 
actieve lid 23 lentes telt? 

 41 lesgevers uw kinderen dit jaar gaan begeleiden? 

 12 nieuwe lesgevers onze gelederen versterken? 

 er een facebook-groep “Gymna Landegem” bestaat 
waarvan u met een simpele klik lid kunt worden?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WK Gymnastiek 

Begin oktober vindt in Antwerpen het WK 
Artistieke Gymnastiek plaats, waar alle Belgische 
en wereldtoppers om de medailles zullen strijden. 
Bij de verslaggeving op Sporza kunnen uw 
kinderen alvast de officiële WK-dans meedansen: 
http://www.youtube.com/watch?v=jHwNkGXq
l6k En leuk om weten: één van de honderden 
vrijwilligers bij dit spektakelgebeuren is niemand 
minder dan … Sabina!! Neem gerust een kijkje op 
onze facebookgroep, want speciaal voor ons 
houdt zij daar een blog bij over haar ervaringen… 

 

 

Lessenreeks BBB 

Vanaf 2 oktober beginnen we met een 
nieuwe reeks van 11 lessen BBB. Die 
gaan door op woensdag van 20u tot 
21u, in de benedenzaal van de sporthal. 
Inschrijven kan nu ook via de website, 
iedereen is van harte welkom! 
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