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En toen was er … “UTOPIA”
Zaterdag 11 mei, pikdonker in de zaal. Er hangt een aangename spanning
in de lucht. En plots start het. Het turn- en dansfeest waar al weken voor
getraind werd. Van kleuters tot 18+, iedereen kreeg de kans om hun
kunnen te tonen aan familie en vrienden. En het was weer een prachtig
spektakel. We kwamen terecht in de wereld van Utopia, van het warme
zomerland tot het ijzige winterland. Het publiek werd vergast op blinkende pakjes, duizelingwekkende
sprongen en indrukwekkende dansen en keek uit naar het moment
waar ze hun ‘eigen’ gymnast of danser op het toneel zagen
verschijnen. En ze deden het fantastisch! Soms een beetje nerveus
maar steeds vol overgave toonden ze waar ze dit jaar aan gewerkt
hebben. En wat zijn we trots op elk van hen! Bedankt om er allemaal
weer een prachtige voorstelling van te maken!
PS De foto’s vindt u heel binnenkort op www.gymna.landegem.be!

Gymna’s turn- en danskamp
Van 19 tot 23 augustus organiseren
we ons jaarlijks turn- en danskamp.
Zoals elk jaar is het de
officieuze start van het
nieuwe jaar waar de
vriendjes elkaar terugzien en de turnen dansdraad weer oppikken. Je kan
nog inschrijven tot 10 juli door een
mailtje
te
sturen
naar
gymnalandegem@skynet.be.
Meer
info vind je op de website van Gymna
Landegem.

Dank je wel, vrijwilligers!
U was geweldig!!! Tijdens het jaar organiseert Gymna Landegem verschillende
activiteiten, waar heel wat werk mee gepaard gaat. Steeds opnieuw kunnen wij
rekenen op de helpende handen van jullie, ouders en sympathisanten van onze
gymnasten. Ook dit jaar was dit het geval. Zonder jullie hulp konden wij dit nooit
rond krijgen. Daarom, uit de grond van ons hart, een welgemeende BEDANKT!

Recrea+ in actie
Op 19 mei nam een
delegatie van onze
recrea+ gymnasten deel aan het recreatoernooi airtrack en lange mat in Waarschoot. Dit was het 4e
recreatoernooi waaraan onze gymnasten dit jaar
deelnamen, en zij brachten hierbij een pak medailles
mee naar huis. Dat is een dikke PROFICIAT waard,
denken we dan, voor alle deelnemers. Volgend jaar
graag meer van dat! 😊

OPROEP: Gymna zoekt talent
Op zaterdag 15 juni organiseren wij opnieuw
een ‘talententest’, waarbij wij op zoek gaan
naar gymnasten om onze geselecteerde
groepen te versterken: test en competitie
trampoline, recrea+ trampoline en tumbling,
en acro. Als jij je geroepen voelt om bij één van
deze groepen aan te sluiten, stuur dan snel een
mailtje naar gymnalandegem@skynet.be; wij
zien je graag langskomen. Tot dan!
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Internationale stage en wedstrijd in Odense (DEN)
Van 31 juli t.e.m. 3 augustus vinden in het Deense Odense de Hans Christian Andersen
City Games Trampoline plaats, bestaande uit een internationale stage en wedstrijd. En
ja, ook Gymna Landegem zal erbij zijn, met een delegatie van 15 gymnasten uit de
competitiegroep C-, B- en I-niveau, onder begeleiding van 5 trainers. Aan het eind van
dit trainingskamp nemen zij uiteraard ook deel aan de wedstrijd dubbele
minitrampoline en trampoline, waar ze zullen strijden tegen gymnasten uit het buitenland – altijd spannend,
toch? Wij wensen hen dan ook een leerrijke stage toe en een succesvolle wedstrijd!

Aktiva Cup Berendrecht
Terwijl het seizoen stilaan op zijn einde loopt, volgt
er voor onze competitiegroep (I, C, B) nog een
wedstrijd: zij nemen op 22 juni nog deel aan de Aktiva Cup. Ook
de gymnasten uit de testgroep (2e lj) gaan mee en krijgen er de
kans zich eens te meten met gymnasten van andere clubs, in
een vriendschappelijke sfeer. En dan…? Vakantie, uiteraard!

(Her)inschrijving 2019-2020
Binnenkort krijgt u van ons een mail met
daarin ons uurrooster voor volgend jaar
en alle nodige informatie om uw
kind(eren) opnieuw in te schrijven. Let op:
wij werken nog steeds met wacht-lijsten;
snel erbij zijn is de boodschap!

Shop jij al via Trooper?
Doe gewoon al je online shopping op je favoriete webshop vanaf nu via Trooper, en steun zo je
favoriete club – GYMNA! 😊 Neem een kijkje op https://www.trooper.be/gymnalandegem, en
shop er maar op los. Per aankoop die je via deze link doet, krijgen wij gemiddeld 5% van jouw
aankoopbedrag– zonder dat jij extra hoeft te betalen. Zo steun jij onze club gratis – ideaal, toch?!

Vlaamse en Belgische kampioenschappen
Het voorbije weekend vonden de laatste Vlaamse en Belgische kampioenschappen
plaats. En ja, ook nu viel – of beter, sprong – Gymna Landegem zich in de prijzen! Voor
alle uitslagen en foto’s verwijzen we jullie graag door naar onze facebook pagina, maar
hier tellen we graag eens het aantal behaalde medailles op van dit
seizoen: op de provinciale voorrondes haalden onze springers 12
keer goud, 12 keer zilver en 8 keer brons; op de Vlaamse
kampioenschappen haalden ze 2 keer goud, 3 keer zilver en 4 keer brons; en op het
Belgisch haalden ze 1 gouden en 1 zilveren medaille. Tel bij deze 43 medailles nog eens
een heleboel verdienstelijke ereplaatsen op, en dan kom je uit bij … een fiere club! Bij
deze wensen wij alle gymnasten die het voorbije seizoen het beste van zichzelf gaven
een dikke PROFICIAT, en zeggen wij DANK JE WEL voor jullie harde werk!

