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Het nieuwe turn- en dansseizoen is gestart!
1 september betekent niet enkel de start van het nieuwe
schooljaar, maar ook de start van een nieuw turn- en dansjaar! Veel
aandacht gaat elk jaar naar de prestaties van de turners, maar laat
ons natuurlijk ook niet vergeten dat we veel meer zijn dan een
competitieclub. We vinden het belangrijk dat elk lid zich goed kan
voelen, of dat nu recreatief of competitief is, in turnen, in dansen
of BBB. Het resultaat zien we hiervan in ons jaarlijks turn- en dansfeest. We kijken er nu al weer naar uit!

Gymna’s turn- en danskamp
Naar goede traditie ging ook deze
zomervakantie de voorlaatste week van de grote
vakantie ons turn- en danskamp door. Dit jaar gingen
onze turners en dansers op zoek naar Wally. Na 5
dagen sportieve opdrachten en spelletjes slaagden ze
er in om de echte Wally te ontmaskeren.
PS Onze sportieve speurders haalden zelfs de krant,
lees hier maar even na!

Kom en dans mee!
We zijn al een paar weken in het nieuwe schooljaar,
en de inschrijvingen lopen al even. Op dit moment
zitten nagenoeg alle turngroepen vol. Idem voor de
BBB, ook hier is snel zijn steeds de boodschap. Dit is
dus slecht nieuws voor iedereen die nog hoopte op
een plaatsje.
Voor de dansers hebben we beter nieuws: er zijn
nog vrije plaatsen in de dansgroepen! Dus ben je
ouder dan 6 jaar en hou je van dans, maar zonder de
druk van competitie? Schrijf je dan zeker nog in;
iedereen is van harte welkom!

Koffieklets 1e week van oktober
Het schooljaar is weer begonnen, en zo ook het
rondrijden met de sportieve kroost. Plan de eerste week
van oktober zeker ook wat tijd in voor een leuke babbel
bij een kopje koffie wanneer je turn(st)er of danser(es)
zich aan het uitleven is met de vriendjes van Gymna
Landegem. Wij trakteren!
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Gymgala 2019
Op zaterdagavond 14 en
zondagnamiddag
15
december gaat weer het
jaarlijkse Gymgala door,
waar de toppers vanuit
België en buitenland een
prachtige show brengen.
Kaarten zijn te koop aan
een voordelig groepstarief
via onze club. Wie erbij wil
zijn, vragen we om voor 27 september via mail te
reserveren. We kunnen je alvast garanderen: dit
spektakel wil je niet missen!

Kledij bestellen

Te onthouden data
2 sept. 2019

Start nieuw seizoen

26 okt. 2019

Griezeltocht!!!

23 nov. 2019

Recreatornooi trampoline in
Landegem

week van 1 dec. 2019 De Sint op bezoek
14 en 15 dec. 2019

Gymgala in Antwerpen

2 feb. 2020

Eetfestijn

09 mei 2020

28e turn- en dansfeest

17 tot 21 aug. 2020

Turn- en danskamp

Babynieuws

- de info over inloggen op de gymfed

Nog een nieuw t-shirt, shortje of
turnpantoffels nodig? Je kan bestellen
via mail of spreek ons gerust aan voor
of na de training. T-shirts kosten 10€,
prijzen van
shortjes, truien en
turnpantoffels
vind
je
op www.gymna.landegem.be bij ‘kledij’

Begin september stond iedereen te
springen voor de start van het
nieuwe turn- en dansseizoen. En
ééntje wou dat voor geen geld ter wereld missen! En daar
was ze: Elise, dochtertje van Florien en Lieven, kleine zusje
van Louis en Alixe. We wensen hen een dikke proficiat!

Inloggen bij gymfed
Als lid van Gymna ben je automatisch ook lid van Gymfed (de gymfederatie). Dit
betekent dat je op de website www.gymfed.be ook je eigen plekje hebt. Je kan op
je dashboard je foto zetten, je turnvrienden opzoeken, wedstrijden opzoeken en
zoveel meer. Log dus zeker eens in en ga op ontdekking uit!

Internationale stage en wedstrijd in Odense (DEN)
Van woensdag 31 juli tot zaterdag 3 augustus vonden in het Deense Odense de
Hans Christian Andersen City Games Trampoline plaats, bestaande uit een
internationale stage en wedstrijd. Ook Gymna Landegem was daar van de partij
met 15 gymnasten. Behalve een pak onvergetelijke herinneringen slaagden ze er
allemaal in om tot in de finale te geraken. Uiteindelijk kwamen zij met maar liefst 15 medailles naar huis.
We zijn apetrots op onze gymnasten en willen jullie ook nog eens bedanken voor het steunen van onze
paaseitjesverkoop die deze reis mee mogelijk maakte.
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Griezeltocht
Na het succes van vorige jaren organiseren wij op 26 oktober voor de
derde keer een heuse Griezeltocht. Op een mooi uitgestippeld
parcours van ca. 5 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 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. 20 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!

Gymna’s vriendjesweek
In het kader van de “maand van de sportclub” organiseren wij van
23 tot 28 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?

Steun ons via Trooper
Doe vanaf nu al je online shopping via je favoriete webshop via Trooper,
en steun zo je favoriete club – Gymna, dus!
Kijk eens of jouw favoriete
webshops
er
ook
tussen
staan,
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?!

Recreatornooi 23/11/2019
23 november organiseert Gymna Landegem het
recreatornooi trampoline en minitrampoline. Kom zeker
langs om te supporteren, of misschien wil je wel graag een
handje toesteken in de organisatie? Meer info volgt.
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Vervolgverhaal: “Het relaas van de verloren turnslets,
Rudi”
Hier had Rudi, de verloren turnslets graag verder zijn verhaal
gedaan, maar het is helaas anders gegaan…
De dweilstok heeft hem meterslang meegesleept, waarna hij
uiteindelijk bij de verloren voorwerpen is terechtgekomen. Als je er
stilletjes passeert kan je hem soms zachtjes horen jammeren, net als
alle andere verloren kledingstukken.
PS Mocht het gebeuren dat ook jij een kledingstuk kwijt raakt, weet
dan dat deze bijgehouden worden. Zij wachten braaf op hun baasje 

