NIEUWS GYM WESTERLO VZW
2019-2020
Jaargang 9 nr 4 (juni)
Verschijnt 4 keer per jaar

Beste gymnasten en ouders,
Niet anders als andere jaren, loopt het turnseizoen weer bijna ten einde. Jammer genoeg hebben we
dit seizoen niet zoveel kunnen genieten van onze gymnasten en springers in actie! Hopelijk kunnen we
het seizoen toch nog mooi afsluiten. Hoe we dit zullen doen, laten we jullie zo snel mogelijk weten.
Nieuwe einddatum
Om jullie nog zoveel mogelijk (buiten-)trainingen te gunnen, hebben we ons seizoen verlengd. Ons
seizoen zal nog duren tot en met zondag 28 juni!
Bedankt aan alle helpers!
Dit seizoen konden we niet alleen rekenen op veel helpende handen maar ook nog eens op het begrip
en de steun van jullie allemaal! Onze BBQ zal verplaatst worden naar een later moment. Meer info
volgt nog. Wil jij volgend seizoen ook graag helpen op één van onze activiteiten? Laat het dan zeker weten aan
iemand van het bestuur of aan een leerkracht! Je kan ons altijd bereiken via: info@gymwesterlo.be.
Compensatie
Afgelopen periode is voor niemand gemakkelijk geweest. De gymnasten/springers die dit seizoen zijn
ingeschreven en zich volgend seizoen ook terug inschrijven, krijgen van ons een club T-shirt cadeau.
Fotograaf
De fotograaf is volop bezig met het voorbereiden van de verkoop. De foto’s zullen online verkocht
worden. Van zodra wij een link krijgen, sturen we deze door naar jullie. Wij zijn alvast benieuwd naar
de resultaten!
Het bestuur
Gym Westerlo

Met de steun van:
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LESSENROOSTER GYM WESTERLO
8 JUNI - 28 JUNI 2020

OPGELET! Bij slecht weer zullen onze lessen jammer genoeg niet kunnen doorgaan.

CHIRO OLEN CENTRUM: WEEËN 6, 2250 OLEN*
Dinsdag		
		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
		

17.30 uur – 18.15 uur		
19 uur – 20.30 uur		
18.30 uur – 20 uur		
18.30 uur – 19.30 uur		
17.30 uur – 18.15 uur		
19 uur – 20 uur			

Trampoline/tumbling C 1ste – 2de
Trampoline A
Acro
Kern
Trampoline/tumbling C 3de – 4de
Trampoline B

CHIRO OEVEL: SINT-MICHIELSSTRAAT 6A, 2260 OEVEL*
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
		

18 uur – 19 uur			
19.30 uur – 20.30 uur		
18.15 uur -19.15 uur 		
19.30 uur – 21 uur		

RS beginners woensdag
RS B
RS recrea vrijdag
RS Demo

SV VICTORIA TONGERLO: GENEINDE 48, 2260 TONGERLO*
Woensdag
		
		
		
Vrijdag		
		
		
Zaterdag		
		
		
		

15 uur – 15.45 uur		
16 uur – 16.45 uur		
18 uur – 19 uur			
20 uur – 21 uur			
18 uur – 19 uur			
19.15 uur – 20.15 uur		
20.30 uur – 21.30 uur		
9 uur – 9.45 uur			
10 uur – 10.45 uur		
11 uur – 11.45 uur		
13.30 uur – 14.15 uur		

Kleuters woensdag 1ste – 2de
Kleuters woensdag 3de
RS Skiptalentjes
RS Volwassenen
RS beginners vrijdag
RS -15
RS +15
Kleuters zaterdag 1ste
Kleuters zaterdag 2de
Kleuters zaterdag 3de
Trampoline/tumbling C 5de - …

*Opgelet: dit zijn de voorlopige locaties. Mochten de locaties en/of uren de volgende weken wijzigen,
dan zal dit gecommuniceerd worden via de leerkrachten of de website.
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LESSENROOSTER GYM WESTERLO
8 JUNI - 28 JUNI 2020

OPGELET! Bij slecht weer zullen onze lessen jammer genoeg niet kunnen doorgaan.

DOMEIN DEN ASBERG: ASBERG 28, 2260 WESTERLO*
Maandag
Woensdag
		
Donderdag
		
Vrijdag		
		

20 uur – 21 uur			
17 uur – 18 uur			
18.30 uur – 20 uur		
18 uur – 19 uur			
18.30 uur – 20 uur		
18 uur – 19 uur			
19.15 uur - 20.15 uur		

Start to be fit
Tumbling B
Tumbling A
Talentjes
Toestelturnen meisjes
+14
+18

SILA WESTERLO BOVENSCHOOL: DENIS VOETSSTRAAT, 2260 WESTERLO (TUNNEL)*
Zaterdag		
		
		
		

9.30 uur – 10.15 uur		
10.30 uur – 11.15 uur		
11.30 uur – 12.15 uur		
12.30 uur – 13.15 uur		

Recreatief turnen 5de – … lj
Recreatief turnen 3de – 4de lj
Recreatief turnen 1ste – 2de lj
Recreatief turnen jongens

*Opgelet: dit zijn de voorlopige locaties. Mochten de locaties en/of uren de volgende weken
wijzigen, dan zal dit gecommuniceerd worden via de leerkrachten of de website.

Pagina 3

GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een leerkracht (18+) voor volgende groepen:
•
•
•

Start to be fit’: elke maandagavond van 20.30 uur tot 22 uur. Andere avonden zijn
bespreekbaar.
Kleuterturnen woensdag: elke woensdagnamiddag van 15 uur tot 17 uur.
+18: elke vrijdagavond van 19.30u tot 21u

Daarnaast zijn wij ook 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!
Wil je graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@gymwesterlo.be.

SELECTIES
Onze selecties zullen dit jaar iets anders verlopen dan andere jaren.
Op maandag 15 juni zullen het selecties zijn voor de A- en B-groepen. Deze selecties zijn
enkel op uitnodiging. Dit zal doorgaan van 18.30 uur tot 19.30 uur (indien we materiaal mogen
gebruiken dan duurt het tot 20 uur). De locatie wordt meegedeeld bij de uitnodiging.
De eerste week van september zullen de selecties voor de talentjes doorgaan.In de maand
september zullen ook de selecties voor de kern plaatsvinden. Meer info over de selecties voor
de talentjes en de kern volgt nog!

DATA
• BBQ: info volgt
• Selecties: maandag 15 juni 2020
• Laatste les: zondag 28 juni 2020
• Start seizoen: zaterdag 5 september
• Start wedstrijdgroepen en B groepen: info volgt via de trainers
• Inschrijvingen selectiegroepen: zaterdag 5 september
• Inschrijvingen recrea : zaterdag 26 september en maandag 28 september
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