
 

HEROPSTART VANAF 30 NOVEMBER  

Beste turners, dansers, ouders 

Het stadsbestuur van Deinze heeft beslist dat trainingen voor -13 jarigen terug kunnen starten in de 

sporthallen van Deinze en dit voor 3 weken.  

Concreet:  

 trainingen tussen 30/11 en 20/12 (vanaf 21/12 zijn de zalen terug gesloten) 

 kinderen en jongeren t/m 12 jaar, dus °2008 of later 

 richtlijnen zoals voor de lockdown (geen kleedkamers, geen publiek, binnenkomen langs de 
bovenzaal, buiten langs de benedenzaal, …  ) 
 

Hier en daar zijn er wel enkele wijzigingen, dit om organisatorische redenen. Bekijk het lijstje goed! 

We geven het overzicht op 2 manieren: per groep en een weekoverzicht.  

Per groep:  

 kleuters: volgens de groep waarvoor ingeschreven is  
o woensdag van 16u tot 17u 
o zaterdag van 9u30 tot 10u30 
o zaterdag van 10u30 tot 11u30 

 basis A: woensdag van 17u tot 18u30 

 basis B: woensdag van 18u30 tot 20u 
o opgelet: enkel voor kids geboren in °2008 of later 

 recrea+ tramp en tumbling:  
o opgelet:  

 gewijzigde dag voor recrea+ tumbling 
 enkel voor kids geboren in °2008 of later 

o maandag van 18u tot 20u 
o zaterdag van 17u tot 19u 

 acro 
o opgelet: enkel voor kids geboren in °2008 of later 
o dinsdag van 18u tot 20u 

 G-gym 
o opgelet: enkel voor kids geboren in °2008 of later 
o dinsdag van 18u30 tot 19u30 

 dans 1 (1ste en 2de leerjaar):  
o dinsdag van 18u30 tot 19u30 (binnen en buitengaan via benedenzaal) 

 dans 2 (3de en 4de leerjaar) 
o opgelet gewijzigde uren 

 zondag 6/12 van 11u30 tot 12u30 in de bovenzaal 
 zondag 13/12 van 11u30 tot 12u30 in de bovenzaal 
 donderdag 17/12 van 18u30 tot 19u30 in de benedenzaal 

 dans 3 (5de en 6de leerjaar) 
o woensdag van 17u30 tot 18u30 (binnen en buitengaan via benedenzaal) 

 dans 4  
o opgelet: enkel voor kids geboren in °2008 
o zondag van 10u30 tot 11u30 

 



 
 testgroep (geselecteerde groep 1ste en 2de leerjaar) 

o opgelet: gewijzigde uren 
 woensdag 2/12 van 17u tot 18t30 
 zaterdag 5/12 van 17u tot 19u 
 woensdag 9/12 van 17u tot 18u30 
 zaterdag 12/12 van 17u tot 19u 
 woensdag 16/12 van 16u tot 18u 
 zaterdag 19/12 van 10u30 tot 12u30 

 competitie I-niveau 
o opgelet: gewijzigde uren  

 woensdag 2/12 van 18u tot 20u 
 zaterdag 5/12 van 15u tot 17u30 
 zondag 6/12 van 13u30 tot 15u30 
 woensdag 9/12 van 18u tot 20u 
 zaterdag 12/12 van 15u tot 17u30 
 zondag 13/12 van 13u30 tot 15u30 
 woensdag 16/12 van 16u tot 18u 
 zaterdag 19/12 van 15u tot 17u30 
 zondag 20/12 van 13u30 tot 15u30 

 competitie C- en B-niveau 
o opgelet: gewijzigde uren  

 woensdag 2/12 van 18u tot 20u 
 zaterdag 5/12 van 16u30 tot 19u 
 zondag 6/12 van 13u30 tot 15u30 
 woensdag 9/12 van 18u tot 20u 
 zaterdag 12/12 van 16u30 tot 19u 
 zondag 13/12 van 13u30 tot 15u30 
 woensdag 16/12 van 16u tot 18u 
 zaterdag 19/12 van 16u30 tot 19u 
 zondag 20/12 van 13u30 tot 15u30 

 

Weekoverzicht 

Voor de weken van 30/11 en 7/12 

 maandag  
o 18u – 20u: recrea+ tramp en tumbling (enkel °2008 en later) 

 dinsdag 
o 18u - 20u: acro (enkel °2008 en later) 
o 18u30 – 19u30: G-gym (enkel °2008 en later) 
o 18u30 – 19u30: dans 1 = 1ste en 2de lj (binnen en buiten via benedenzaal) 

 Woensdag 
o 16u – 17u: kleuters 
o 17u – 18u30:  

 basis A = 1ste tot 3de lj 
 testgroep (uitzonderlijk op dit uur) 

o 17u30 – 18u30: dans 3 = 5de en 6de lj (binnen en buiten via benedenzaal) 
o 18u – 20u:  

 Competitie I-niveau (uitzonderlijk op dit uur) 
 Competitie C- en B-niveau (iedereen van °2008 en later) 

o 18u30 – 20u: basis B (enkel °2008 en later) 
 



 
 Zaterdag 

o 9u30 – 10u30: kleuters (wie ingeschreven is op dit uur) 
o 10u30 – 11u30: kleuters (wie ingeschreven is op dit uur) 
o 17u – 19u 

 testgroep (uitzonderlijk op dit uur) 
 recrea+ tramp en tumbling  (uitzonderlijk op dit uur) 

o 15u – 17u30: I-niveau in Keiskant 
o 16u30 – 19u: C- en B-niveau in de Keiskant 

 zondag 
o 10u30 – 11u30: dans 4 maar enkel het 1ste middelbaar = °2008!!! 
o 11u30 – 12u30: dans 2 = 3de en 4de lj (uitzonderlijk op dit uur) 
o 13u30 – 15u30: I-niveau en C-en B-niveau in de Keiskant 

 

Voor de week van 14/12 

 maandag  
o 18u – 20u: recrea+ tramp en tumbling (enkel °2008 en later) 

 dinsdag 
o 18u - 20u: acro (enkel °2008 en later) 
o 18u30 – 19u30: G-gym (enkel °2008 en later) 
o 18u30 – 19u30: dans 1 = 1ste en 2de lj (binnen en buiten via benedenzaal) 

 Woensdag 
o 16u – 17u: kleuters 
o 16u – 18u: testgroep  
o 16u – 18u: competitie I-niveau 
o 17u – 18u30: basis A = 1ste tot 3de lj 
o 17u30 – 18u30: dans 3 = 5de en 6de lj (binnen en buiten via benedenzaal) 
o 18u – 20u: Competitie C- en B-niveau (iedereen van °2008 en later) 
o 18u30 – 20u: basis B (enkel °2008 en later) 

 Donderdag 
o 18u30 – 19u30: dans 2 = 3de en 4de lj in de bovenzaal 

 Zaterdag 
o 9u30 – 10u30: kleuters (wie ingeschreven is op dit uur) 
o 10u30 – 11u30: kleuters (wie ingeschreven is op dit uur) 
o 10u30 – 12u30: testgroep 
o 17u – 19u: recrea+ tramp en tumbling  (uitzonderlijk op dit uur) 
o 15u – 17u30: I-niveau in Keiskant 
o 16u30 – 19u: C- en B-niveau in de Keiskant 

 zondag 
o 10u30 – 11u30: dans 4 maar enkel het 1ste middelbaar = °2008!!! 
o 13u30 – 15u30: I-niveau en C-en B-niveau in de Keiskant 

 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, geef maar een seintje.  

Sportieve groeten 

Het Gymna team 


