
 

 

 

 

Beste sporter, 

Heb je zin om (terug) te turnen of te rope-skippen?  

Onze lesgevers staan te trappelen om er samen met jou in te vliegen. Hieronder vind je 

onze uitgebreide lessenroosters terug. Ook op onze website www.gymwesterlo.be vind 

je alle nodige info terug. Vanaf maandag 5 september starten de lessen terug! 

WIE ZIJN WIJ? 

Gym Westerlo is lid van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) en we zijn in 

het bezit van het kwaliteitslabel Q4GYM.  Wij engageren ons als club samen met de 

Vlaamse sportwereld om te bouwen aan een klimaat waar kinderen en jongeren zich op 

persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.  

 

 

 

Alvast een fijn sportjaar gewenst! 

Vanwege het bestuur van Gym Westerlo 
 

OVERZICHT RECREA GYM WESTERLO 

DAG UUR GROEP LEEFTIJD ZAAL/PLAATS 

MAANDAG 20.00 – 21.00  Zumba Vanaf 14 jaar Sportschuur 

20.30 – 22.00 Start to be fit Vanaf 18 jaar Beeltjes 

     

DINSDAG 17.30 – 18.30 Trampoline/tumbling C 4de leerjaar en ouder Sporta 

     

WOENSDAG 15.00 – 16.00 Kleuterturnen 1ste – 2de kleuterklas School Oevel 

16.00 – 17.00  Kleuterturnen 3de kleuterklas School Oevel 

18.00 – 19.00 RS recrea 1ste leerjaar en ouder Arena 

     

VRIJDAG 17.30 – 18.30  Trampoline/tumbling C 1ste – 3de leerjaar Sporta 

18.30 – 19.30  RS recrea 1ste leerjaar en ouder Sila 

19.30 – 20.30  RS tieners/volwassenen  Sila 

19.30 – 21.00  +16 gymnastiek 2007 en ouder Sporta 

     

ZATERDAG 9.30 – 10.30  Recrea turnen Vanaf 5de leerjaar Sporta* 

10.30 – 11.30  Recrea turnen 3de en 4de leerjaar Sporta* 

11.30 – 12.30  Recrea turnen 1ste en 2de leerjaar Sporta* 

9.00 – 10.00  RS kleuters 2de – 3de kleuterklas Sila 

9.00 – 10.00  Kleuterturnen 1ste kleuterklas School Oevel 

10.00 – 11.00 Kleuterturnen  2de kleuterklas School Oevel 

11.00 – 12.00  Kleuterturnen  3de kleuterklas School Oevel 

12.30 – 13.30  Recrea turnen jongens 1ste leerjaar en ouder Sporta* 

NIEUWS GYM WESTERLO 

VZW 2022-2023 

Jaargang 12 nr 1 (september) 

Verschijnt 4 keer per jaar 

GRATIS! 

De lessen in september 

zijn GRATIS proeflessen. 

Inschrijven is niet nodig! 

Kom zeker langs om iets 

nieuws te proberen! 

*Opgelet! Eerste les recrea turnen zal doorgaan in de Beeltjens! 

http://www.gymwesterlo.be/


 

INSCHRIJVINGEN 

De inschrijvingen voor recrea vinden plaats op Sporta op: 

- 24 september: 9.30 uur tot 12.30 uur; 

- 1 oktober: 9.30 uur tot 12.30 uur. 

Tijdens de inschrijving wordt het lidgeld betaald en kan je clubkledij passen.  

Er kan betaald worden via: 

- Payconiq (max. 500 euro) 

- Cash (graag gepast) 

- Overschrijving vooraf: rekeningnummer BE37 1431 1251 2728.  

Opgepast! Bij een overschrijving achteraf zijn wij genoodzaakt om een 

administratieve kost van 10 euro aan te rekenen.  

Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, vragen wij u om vooraf het 

inschrijvingsformulier in te vullen. De formulieren kan u op onze website vinden.  

LIDGELD 2022-2023 

Ook dit seizoen bepaalt het aantal uren hoeveel inschrijvingsgeld je betaalt.  

Het principe is als volgt:  

- 1 uur = 100 euro 

- 1,5 uur = 125 euro 

- 2 uur = 150 euro 
- 2,5 uur = 175 euro 

- 3 uur = 200 euro 

- 3,5 uur = 220 euro 

- 4 uur = 240 euro 

Vanaf 4de uur:  
- 40 euro per uur  

- 20 euro per halfuur. 

 

Zumba =  140 euro.  

INBEGREPEN IN HET LIDGELD: lessen van 5 september 2022 tot 17 juni 2023. 

NIET INBEGREPEN: Club t-shirt 10 euro (verplicht voor alle leden**) 

**Met uitzondering van Zumba, Start to be fit en RS tieners en volwassenen. 

NIEUW!!  

‘+10’ is een selectiegroep gymnastiek die traint op vormspanning, kracht en lenigheid. 

Deze groep is bestemd voor gymnasten vanaf het 5de leerjaar met een goede basis 

gymnastiek. We onderhouden de gymnastieke vaardigheden die de gymnasten reeds 

bezitten en we proberen ook nieuwe dingen bij te leren. Ook gymnasten die reeds in 

selectiegroepen (A en B groepen) zitten, kunnen aansluiten bij deze groep. 

Voor welke leeftijd? Kinderen/tieners met geboortejaar 2012 tot en met 2008.  

Waar? Sporta 

Wanneer? Vrijdag van 18 uur tot 19.30 uur (9 september eerste les). 

AGENDA 2022-2023 

- Inschrijvingen selectie: 10 september 2022 

- Inschrijvingen recrea: 24 september en 1 oktober 2022 

- Pizzaverkoop: 26 november 2022 

- Sinterklaas: 3 december 2022 

- Tombola: februari 2023 

- Turnfeest: 11 maart 2023 

- Ontbijt: 4 juni 2023 

 

Met de steun van: 

  


