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Bedankt!  

Het zijn geen gemakkelijke tijden geweest. De corona-crisis laat het 

stressniveau stijgen, en de spelregels, zoals rond het organiseren van 

sportactiviteiten, veranderen continu. Dat maakt het soms verwarrend en 

frustrerend. Desondanks zien we dat iedereen, zowel trainers als 

gymnasten en dansers en ouders, zijn/haar uiterste best doet om alles zo veilig mogelijk te laten 

verlopen. Hiervoor willen we jullie graag bedanken. Het is dankzij jullie inzet dat we zo snel kunnen 

schakelen en dat we vandaag alle mogelijkheden die we hebben, ook effectief kunnen benutten. 

 

 

 

 

Nieuw turnmateriaal  

In deze rare tijden valt ook 

wel nog eens goed nieuws 

te rapen: heel binnenkort 

krijgen wij immers van de 

Stad Deinze gloednieuw turnmateriaal cadeau! Rond 11/2 

wordt een nieuwe dubbele mini-

trampoline geleverd, alsook 6 blauwe 

rolmatten en een nieuwe mini-

trampoline. Hier worden wij allemaal 

heel blij van … jullie ook?! 

Paaseitjesverkoop  

Naar intussen 

goede gewoonte 

organiseren wij dit 

jaar opnieuw een 

paaseitjesverkoop. 

Hoe we dit concreet gaan 

organiseren, op een corona-veilige 

manier, zal later via mail en onze 

andere kanalen gecommuniceerd 

worden. Hou ons maar in de gaten! 

 

Annulatie: eetfestijn en turn- en dansfeest 

Het komt wellicht/helaas niet als een verrassing, maar omwille van de 

coronasituatie zijn wij genoodzaakt ons jaarlijks eetfestijn en turn- en 

dansfeest te annuleren. We hadden er heel graag iets moois van gemaakt, 

in het kader van ons 30-jarig bestaan, maar deze activiteiten kunnen in hun 

traditionele vorm niet doorgaan. Wél zijn wij intussen met de werkgroepen op zoek naar een 

coronaproof alternatief. Van zodra daar meer info rond bestaat, krijgt u dat als eerste te horen! 

 

 

Ter herinnering: tijdens de krokusvakantie (van 15/2 t.e.m. 21/2) gaan er geen trainingen door! 

https://forms.gle/G2HTDT7QaRpcCqJRA
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Turn- en danskamp 16-20/8 

We kregen al heel wat vragen van ouders binnen rond de inschrijvingen voor ons 

jaarlijks turn- en danskamp in de zomervakantie. Hoe we het praktisch gaan 

aanpakken, zal uiteraard afhangen van de op dat moment geldende 

coronamaatregelen. Maar de datum ligt vast: het kamp zal doorgaan van 16 t.e.m. 

20 augustus, en inschrijven kan nu al, via  gymnalandegem@skynet.be, voor iedereen geboren in 2016 

of vroeger. Het worden weer 5 dagen van sport en plezier, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, met opvang 

vanaf 8u30 en tot 17u. Wees er tijdig bij, en verzeker je kind(eren) alvast van een plaatsje! 

Annulatie van alle wedstrijden  

Nadat de wedstrijden een paar keer verplaatst zijn, is helaas ook ons 

wedstrijdseizoen definitief afgelast. Maar we proberen van de nood een deugd te 

maken, en zullen de vrijgekomen tijd gebruiken om onze gymnasten uit te dagen 

om verder te oefenen. Zo kunnen ze misschien al enkele nieuwe sprongen leren 

zodat ze volgend jaar dubbel en dik kunnen schitteren… 

Shop jij al via Trooper?  

In deze tijden van grenzeloos online shoppen doen wij graag nog eens een 

warme oproep om je aankopen via Trooper te doen. Dit is dé manier om je 

favoriete club – Gymna, dus – het hele jaar door te steunen! Neem een kijkje 

op https://www.trooper.be/gymnalandegem, en vind er je favoriete 

webshops. Per aankoop die je via deze link doet, gaat er een percentje van je 

aankoopbedrag naar onze clubkas – zonder dat jij daar ook maar een eurocent extra voor hoeft te 

betalen. Zo steun jij onze club gratis – als dat niet mooi is?! 

 

 

 

Uitzending gemist? Gymna op TV 

De recente versoepelingen voor sporters tussen 13 en 19 jaren zorgen voor denkoefeningen rond de 

trainingsmogelijkheden voor deze jongeren. Bij wijze van try-out hielden wij vorige zondag een outdoor 

training voor trampoline en air-track, en ook het VRT-nieuws was benieuwd hoe we dit gingen 

aanpakken. Nog eens kijken? Surf dan maar naar  https://gymna.landegem.be/docs/2020-

2021/Gymna%20VRTNWS.mp4. 
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