
TRAININGSUREN RECREA MEISJES
Zaterdag  9.30u-10.30u Recrea meisjes 5lj en ouder
  10.30u-11.30u  Recrea meisjes 3e-4e lj
  11.30u-12.30u Recrea meisjes 1ste-2e lj
locatie :   Sporthal Westerlo (aan tunnel)

Zit je in de lagere school en zou je graag turnen? Kom dan meedoen bij Gym Westerlo. 
Iedereen is welkom. We doen oefeningen op de lange mat, plint, bok, brug met ongelijke 
leggers, rekstok, mini trampoline & balk ... De lessen zijn opgesplitst in  3 groepen (1ste 
& 2de leerjaar, 3de & 4de leerjaar, 5de leerjaar en ouder). In principe zit elk kind bij haar 
leeftijd. (er kunnen uitzonderingen worden toegestaan ivm zusjes e.d. in overleg met de leerkracht).

RECREA TURNEN MEISJES 
SEIZOEN 2019-2020 

TARIEVEN:   Vanaf dit seizoen bepalen het aantal uren hoeveel inschrijvingsgeld je 
betaalt. Het principe is alsvolgt : voor het eerste uur betaal je 90,- EUR, de volgende 
lesuren 40,- EUR (halve uren 20,- EUR).  Als je je inschrijft voor meerdere disciplines 
worden alle uren opgeteld (en betaal je dus maar 1x het eerste uur).
Schrijf je dit seizoen enkel in voor turnen recrea 
dan betaal je 90,- EUR 
(INBEGREPEN : 1u les per week & GYMFED verzekering)

  Hoofdtrainer :  Ria Verbraecken      
 Gsm 0474/ 90 57 92   
 Email danny_bollen@telenet.be  
  Ria Verbraecken

verplichte kledij:  club t- shirt (10,- EUR) & zwart shortje of spanbroekje.  Witte of zwarte dunne 
turnpantoffels, witte of zwarte kousen. Sportschoenen verboden. Uitzondering hierop i.v.m. steunzolen in 
samenspraak met de leerkracht Het is de bedoeling dat de gymnasten deze kledij elke les dragen. 
Inschrijvingen: zaterdag 28/9 van 10u tot 12u (op terrein 1, grote sportzaal van Sporta) of maandag 30/9 
van 18u30 tot 20u30 (Congreszaal Citius, zaal aan het onthaal van Sporta). Gelieve cash te betalen.
Vakanties: De lessen gaan wekelijks door behalve in de schoolvakanties. Uitzonderingen hierop worden door 
de leerkracht aangekondigd. De eerste les is meestal de eerste zaterdag nadat het schooljaar is begonnen. 


