
 

EXTRA TRAININGEN PAASVAKANTIE 

 

Als voorbereiding voor ons turn- en dansfeest van zaterdag 11 mei voorzien we naast de gewone 

trainingen ook enkele extra trainingen. We zetten alles op een rijtje:  

 dans 1 (groep dinsdag 18u-19u) 
o dinsdag 9 april van 18u tot 19u 
o donderdag 11 april van 17u tot 18u30 
o dinsdag 16 april van 18u tot 19u 
o donderdag 18 april van 17u tot 18u30 

 

 dans 2 (groep dinsdag 19u - 20u 
o dinsdag 9 april van 19u tot 20u 
o donderdag 11 april van 17u 30 tot 19u 
o dinsdag 16 april van 19u tot 20u 
o donderdag 18 april van 17u 30 tot 19u 

 

 dans 3 (groep donderdag 19u tot 20u) 
o zaterdag 6 april van 12u30 tot 14u 
o dinsdag 9 april van 17u tot 18u 
o donderdag 11 april van 19u tot 20u 
o donderdag 18 april van 19u tot 20u  

 

 dans 4 (groep donderdag 19u - 20u) 
o donderdag 18 april van 19u tot 20u 

 

 dans 5 (groep donderdag 20u - 21u) 
o donderdag 18 april van 20u tot 21u 

 

 turnen A (groep woensdag 17u - 18u30) 
o maandag 8 april van 12u30 tot 14u30 
o woensdag 10 april van 15u30 tot 17u 
o woensdag 17 april van 15u30 tot 17u 

 

 turnen B (groep woensdag 18u30 - 20u) 
o woensdag 10 april van 18u30 tot 20u 
o woensdag 17 april van 18u30 tot 20u 

 

 testgroepen en competitie I9-I10 
o oefenen met alle groepen samen op: 

 maandag 8 april van 16u tot 18u 
 donderdag 11 april van 15u tot 17u 
 donderdag 18 april van 15u tot 17u 
 zaterdag 20 april van 17u tot 19u 

o alle andere trainingen gaan gewoon door 
 
 
 



 
 recrea+ tumbling en trampoline 

o oefenen met beide groepen samen op: 
 maandag 8 april van 18u tot 20u 
 vrijdag 12 april van 18u tot 20u 
 maandag 15 april van 18u tot 20u 
 woensdag 17 april van 17u tot 18u30 

o alle andere trainingen gaan gewoon door 
 

 acro 
o dinsdag 9 april van 18u tot 20u 
o woensdag 10 april van 13u30 tot 15u30 
o maandag 15 april van 16u tot 18u 
o dinsdag 16 april van 18u tot 20u 

 

 competitie B-C: alle gewone trainingen gaan  
o oefenen voor het turn- en dansfeest  

 vrijdag 5 april van 18u tot 20u 
 elke zaterdagvoormiddag  

 

 kleuters: geen extra lessen, geen les tijdens de paasvakantie 
 


