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EEN FIJNE VAKANTIE!
Beste gymnasten en ouders,

Het turnseizoen loopt al weer bijna ten einde. Het was weer een mooi jaar!

Wij zijn ondertussen al begonnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen en hopen jullie volgend jaar weer te mogen begroeten! 

Ons turnfeest was weer prachtig. 
De kinderen en onze lesgevers hebben zich weer overtroffen in hun nummertjes. 
Wij willen jullie nog eens bedanken voor jullie mooie vertoning. De foto's zijn 
ook weer bezorgd bij de leerkrachten, dus als je foto's had besteld en nog niet 
gekregen, moet je dit even navragen bij je lesgever. De DVD's komen er ook aan.

Bedankt aan alle helpers! 
Om jullie te bedanken, organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte een 
afsluitende activiteit op zondag 23 juni.
Wil jij hier volgend jaar ook graag bij zijn? Geef je dan op als lid van 
onze vriendenkring bij een bestuurslid of bij één van de leerkrachten 
(of op info@gymwesterlo.be) en kom een keer helpen tijdens 
één v an onze activiteiten.

Volgend seizoen gaan we weer van start met nieuwe energie. Nu gaan we nog 

 zorgen voor een mooi einde van het seizoen.

En tot slot wensen we iedereen alvast een deugddoende vakantie!!

het bestuur

Gym Westerlo



 DATA !!!!!!

•  Afsluitactiviteit voor alle 
leerkrachten, helpers en bestuursleden: 

• Quiz

• selectie talentjes

• interclub :

• Laatste les van dit schooljaar

• Start seizoen 2019-2020

• Start seizoen Wedstrijdgroepen

• Inschrijvingen wedstrijdgroepen

• Inschrijvingen Recrea

zaterdag 25 mei 2019

woensdag 5 juni 2019

zondag 9 juni 2019  

zaterdag 22 juni 2019

zondag 23 juni 2019 om 14u (eten om15u30)

woensdag 4 september 2019

startdatum wordt door de trainers doorgegeven 

zaterdag 7 september van 10u tot 12u 

zaterdag 28 september van 10u tot 12u 

maandagavond 30 september van 18u30 tot 20u30

 GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar iemand ter versterking van het bestuur van 
Gym Westerlo. Je hoeft daarvoor geen diploma of ervaring te hebben, 
enthousiasme is het belangrijkst!
Ben jij gïnteresseerd of zou je graag wat meer informatie hebben? 
Stuur dan een berichtje naar info@gymwesterlo.be.

AFSLUITDAG GYM WESTERLO SEIZOEN 2018-2019

Waar : grote zaal in sporta  
Wanneer : zaterdag 22 juni 2019

GROEP 1 :  9u tot 10u:  kleuters woensdag en zaterdag 

recreatief turnen 1ste en 2de lj

Groep 2 : 10u10 tot 11u10:  recreatief turnen 3de , 4de , 5de en ouder

trampoline – tumbling C   ( 3 groepen )

jongensturnen

recrea ropeskippers woensdag en vrijdag

Groep 3 : 11u20 tot 12u45:  alle wedstrijdgroepen gymnastiek en rope skipping 

talentjes

Skiptalentjes

kern

RS demo

+14 , + 16, +18

Tumbling B + trampoline B

Wij hopen jullie allen daar te mogen verwelkomen!!!

Inschrijven is NIET nodig.

Ben jij 15+ en wil je graag mee lesgeven als hulptrainer? 
Geef ons dan een seintje op info@gymwesterlo.be

Wil je graag meehelpen bij één van de activiteiten volgend seizoen en heb je 
je nog niet als vrijwilliger opgegeven? Dat kan op onderstaand mailadres : 
info@gymwesterlo.be

NUTTIGE INFO
Al onze activiteiten en info vind je op www.gymwesterlo.be of op
facebook.com/gymwesterlo

 MAILADRES :  info@gymwesterlo.be

Ben jij 18+ en wil je graag trainer worden? 
Geef ons dan een seintje op info@gymwesterlo.be




