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Nieuwe trainers
De lessen zijn nu al een goeie 2
weken bezig, en dan is het jullie vast
wel al opgevallen dat we naast een
pak nieuwe leden ook een aantal
nieuwe
trainers
mogen
verwelkomen:
Nena,
Laura,
Clémence, Febe, Karina, Célestine en
Heike zijn de nieuwe lesgevers die
ons team dit jaar komen versterken, terwijl Lieselotte en Florien
terug zijn van weggeweest. U mag er zeker van zijn: ze hebben er
zin in, en zullen zich dit seizoen ten volle inzetten voor uw kinderen!

Q4Gym-score: 82%!

Gymna’s vriendjesweek
In het kader van
de “maand van
de
sportclub”
organiseren wij
van 24 tot 30
september een
‘vriendjesweek’.
Tijdens deze week mogen al onze leden een
vriendje of vriendinnetje meebrengen naar de
les om mee te turnen of te dansen. Een ideale
gelegenheid om jouw vriendjes met je
favoriete sport te laten kennismaken, toch?
Iedereen is gratis welkom. Jij brengt toch ook
iemand mee?

Zoals u misschien nog weet,
vond er eind vorig seizoen
een doorlichting van onze
club plaats in het teken van
Q4Gym,
het
kwaliteitsinstrument van
de Gymfed. Met trots
kunnen we u meedelen dat
we hierop 82% scoorden,
en dat we zo de komende 4
jaar weer kunnen pronken met het Q4Gym
kwaliteitslabel voor onze club. Dat betekent uiteraard
niet dat wij nu op onze lauweren rusten; we blijven
dagelijks bezig met het verbeteren van onze
clubwerking, op alle vlakken. Maar het is toch even een
welgekomen bevestiging dat de club “goed bezig” is!

Gymna’s Griezeltocht
Na het succes van vorig jaar organiseren wij op 27 oktober 2018 voor
de tweede keer een heuse Griezeltocht. Op een mooi uitgestippeld
parcours van ca. 6 km kan u genieten van heel wat animatie en een
flinke portie griezelplezier, en wordt u onderweg getrakteerd op een
aantal lekkere hapjes. Daarnaast voorzien we ook een springkasteel
en grime, en een gezellige bar waar u achteraf kan nakeuvelen. Al deze
en andere informatie vindt u op onze facebook pagina.
Voor de praktische organisatie vragen we wel om op voorhand in te
schrijven, en dit kan t.e.m. 22 oktober, of zolang er tickets
beschikbaar zijn, via onze website.
Nodig vrienden en familie uit, en maak er een griezelig
gezellige avond van; u bent van harte welkom!
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Gymgala 2018, 20 years of gold!
Op 15 en 16 december verzamelen internationale toppers,
Belgische medaillewinnaars en enkele special acts zich in
Antwerpen voor hét gala van het jaar. Speciaal voor deze 20e
editie wordt de Lotto Arena omgetoverd tot een ware
feestarena! Tickets hiervoor kunnen nog tot vrijdag 5 oktober
via de club aan een voordelig groepstarief aangekocht
worden. Wees gerust: deze gouden spektakeleditie wil je
voor geen goud ter wereld wil missen!

Open Gym – ook iets voor u?

Gymfed – #wearegym

De Gymnastiekfederatie, zoals de Gymfed voluit heet, heeft
de laatste jaren heel wat inspanningen gedaan om
toegankelijker te zijn voor haar leden. Dat doen ze via
allerlei sociale media – denk maar aan Facebook, Twitter of
Instagram – en via hun website, www.gymfed.be, die vorig
jaar een hele metamorfose onderging. Zo kan je er je eigen
profiel aanmaken via “mijn gymfed” en zo deel uitmaken
van de wearegym-community, hét online platform voor
iedereen uit de gymnastiekwereld. Je vindt er alle info over
topevenementen, ontvangt er nieuwtjes en berichtjes
afgestemd op jouw interesses, en nog zo veel meer. Neem
snel een kijkje; de Gymfed is dichterbij dan je denkt!

Ook
dit
jaar
organiseren we Open
Gym, een les die
openstaat
voor
iedereen
+18,
ongeacht
de
turnervaring,
die
graag
op
een
recreatief niveau en
tussen leeftijdsgenoten blijft turnen. De
lessen gaan door op zaterdag van 19u tot
20u30, en je kan kiezen voor een volledig
seizoen of een 10-beurtenkaart, ideaal
voor wie af en toe eens een les wil meepikken, maar niet elke week op het appel
kan zijn. Iedereen van harte welkom!!

Sportkamp augustus 2018
Eigenlijk startte ons seizoen al eind augustus, met ons jaarlijks
turn- en danskamp. We telden maar liefst 104 deelnemende
kinderen, 17 trainers en… oh ja, de kleurendief! De hele week
draaide het kamp immers rond vijf kleuren die de kinderen
probeerden terugverdienen, één per dag. Op de laatste dag
stond er een uitstap naar klimzaal Biover op het programma,
waar de kleuren de kinderen naar de top van het klimparcours
leidden. Als we zo de reacties horen, was het kamp een succes – volgend jaar weer van de partij?

Data om te onthouden
27/10/2018
03/12/2018
24/11/2018

Griezeltocht
Sinterklaas
Recreatoernooi

24/02/2019
Eetfestijn
11/05/2019
Turn- en dansfeest
19-23/8/2019 Turn- en danskamp

