
 

SEIZOEN 2021-2022 

Het nieuwe seizoen bij Gymna staat voor de deur.  

Vanaf 1 september start het nieuwe seizoen bij Gymna. Hopelijk voor een volledig seizoen zonder 

beperkingen en sluitingen.  

We geven nog wat praktische zaken mee.  

 De lessen BBB starten pas vanaf maandag 13 september, maar lopen door tot 23 juni.  

 Kijken tijdens de les. Voor Corona kon er naar de les gekeken worden vanuit de cafetaria. Dit 

is helaas niet mogelijk aangezien de cafetaria voor een volledig schooljaar gebruikt wordt 

door de kinderopvang (verbouwingen aan de school). Ouders laten kijken in de zaal kan heel 

storend zijn voor de les en bij een aantal groepen kunnen we de huidige coronamaatregelen 

niet toepassen (afstand houden, aantal mensen in de zaal). Maar we hebben een alternatief 

voorzien: de week voor elke schoolvakanties kunnen de ouders een kijkje komen nemen.. 

Heel concrete afspraken daarover volgen nog.  

Start seizoen:  

 Iedereen moet zich aanmelden. Bij sommige groepen zal dit maar 1 keer zijn, bij andere 

enkele weken (vooral kleuters, basisgroepen en BBB).  

 Iedereen ontsmet de handen bij het binnenkomen.  

 Kleuters komen opnieuw binnen langs de benedenzaal. Daar krijgen ze een sticker met naam 

en kleur. De trainers komen hen daar halen. Na de les kunnen de kleuters daar opnieuw 

opgehaald worden. Zorg dat uw kleuter zoveel mogelijk in sportkledij naar de les komt. Het is 

dan enkel jasje uit en ev. wisselen van schoenen. Tijdens Corona verliep dit prima.  

 Alle andere turngroepen komen binnen via de bovenzaal. Nieuwe leden en hun ouders 

kunnen de eerste les tot in de inkom komen waar iemand van het bestuur aanwezig zal zijn. 

Vanaf de volgende les, zal het alleen binnenkomen wel lukken. Iedereen kleed zich om in de 

kleedkamer en wacht op de bank. Probeer hier ook het aan- en uitkleden te beperken tot jas 

en ev. wisselen van schoenen. Meisjes gebruiken kleedkamers 1-2-3. Kleedkamer 4 is voor de 

jongens. Na de les worden de kids aan de buitendeur opgehaald.  

 Dansgroepen komen binnen langs de benedenzaal.  

 BBB: woensdag is de les in de bovenzaal. Maandag, dinsdag en donderdag in de 

benedenzaal. Vergeet je drinkfles en matje niet! 

Wij hebben er ontzettend veel zin in en kijken er naar uit om iedereen terug te doen sporten. 

Bovendien moeten we ook nog ons (uitgesteld) 30-jarig bestaan vieren! 

Als er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren via gymnalandegem@skynet.be. Tot 

volgende week.  

Tot binnenkort, 

Het Gymna team.   

 



 
Oproep 

Net zoals vele verenigingen hebben ook wij, door Corona,  toch wel wat inkomsten gemist.  

Jullie kunnen Gymna steunen zonder een cent extra uit te geven. Eenvoudig: shop online vanuit je 

luie zetel via Trooper en Gymna krijgt een percentje.  

Dit kan via deze link: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/gymnalandegem 

Deze link staat ook op de startpagina van www.gymna.landegem.be. Of je kunt via 

https://www.trooper.be/nl  Gymna zoeken.  

                                                                                        

 

Vergeet je soms om te shoppen via Trooper, download Trooperbot. Dit is een plug-in die tevoorschijn 

komt als je een product of shop zoekt. Wees gerust er komt geen ongewenste reclame mee.  

 

Alvast een welgemeende TROOPER dank je wel. 

 

 

 

Ga naar www.gymna.landegem.be 

Klik op de rechtstreekse link van 

Trooper.  

Vul je favoriete winkel in.  

Klik door en je komt automatisch op het startscherm van je favoriete winkel. Je 

kiest zelf of je via mail wenst te weten hoeveel jouw aankoop Gymna oplevert. 

Het shoppen kan beginnen.   


