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Beste sporter, Beste ouder, Beste sympathisant,
2020 was een heel bijzonder jaar voor GYM WESTERLO: trainen met 1,5m afstand, online trainen, afgelaste of
aangepaste activiteiten, geen wedstrijdseizoen,... . BEDANKT aan alle leerkrachten, hulpleerkrachten, vrienden van de
club en vrijwilligers om er, ondanks Corona, toch zo’n goed jaar van te maken! Verder hopen we van harte dat we onze
+12 jarigen snel terug mogen verwelkomen in de zaal, want we missen ze!
We wensen iedereen van GYM WESTERLO voor 2021 véél (online) sportplezier maar vooral een heel goede
gezondheid!
Gym Westerlo is steeds in beweging. Ook in 2021 proberen wij als club vooruit te denken en verbeteringen aan te brengen
daar waar mogelijk. Als je interesse hebt om een helpende hand te bieden (op welke manier ook), dan nodigen we je van
harte uit. Alle hulp is welkom. Je kan ons steeds mailen op info@gymwesterlo.be.
Namens het bestuur van Gym Westerlo vzw

De ‘Drive-in’ pizza- pastaverkoop was een groot succes, BEDANKT IEDEREEN!
Iedereen heeft weer keihard zijn best gedaan om gigantisch
veel te verkopen... en dat is fantastisch gelukt!
Nog even de 3 winnaars van onze wedstrijd in de kijker zetten:
1. Annelien Verstreepen (bon van Decathlon t.w.v. 75,- EUR)
2. Emely Lemmens (bon van Decathlon t.w.v. 50,- EUR)
3. Ineke Van Looy (bon van Decathlon t.w.v. 25,- EUR)
Ze verkochten met 3 samen voor meer dan 1000,- EUR pizza’s!

UPDATE ACTIVITEITEN 2021
• Krokusvakantie: alle lessen gaan door, ook voor recrea.
• Fotozoektocht | 13 februari tot en met 19 april 2021
Vertrek en deelnameformulier te verkrijgen in ‘Café Boswachtershuis’ te Westerlo.
Kostprijs: 7 euro per deelname
De winnaar maakt kans op een leuke prijs!

• Paasontbijt | zondag 4 april 2021
• Quiz | zaterdag 1 mei 2021
• Turnshow | zaterdag 26 juni 2021

Het wordt geen turnshow zoals we hem allemaal kennen, maar we willen jullie met heel veel plezier tonen wat de gymnasten en springers
in dit bijzondere jaar geleerd hebben. In de maanden april - mei zullen er nummertjes opgenomen worden tijdens de fysieke trainingen
(data worden tijdig doorgegeven). Van deze filmpjes willen we een grote cinemavoorstelling maken, met 3 verschillende toonmomenten.
Verder voorzien we per groep ook 1 kijkles op het einde van het seizoen. Wordt vervolgd...

* alle data en activiteiten onder voorbehoud van de huidige coronamaatregelen.

CORONAMAATREGELEN
Om onze fysieke trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, zetten we hier de maatregelen
nog eens op een rijtje:
-12 JARIGE (geboortejaar 2008 en jonger)
• Slechts 1 hobby of vrijetijdsactiviteit toegelaten.
• Vanaf 6 jaar = MONDMASKER VERPLICHT bij binnenkomen, klaarzetten, opruimen en buitengaan. Op deze momenten is het moeilijk om de afstand te bewaren en passeren de gymnasten/springers mogelijks andere bubbels.
• Turnkledij aan bij aankomst.
• Vaste bubbel van 10 sporters + 1 trainer
• Grote zaal Sporta: in- en uitgang per terrein (hoofdtrainers brengen jullie op de hoogte welke
ingang voor jou)
• Kinderen worden voor de les buiten opgehaald door trainers én na de les buiten afgezet.
Ouders mogen NIET binnen (ook niet in de hal én niet om te schuilen).
• Kleuters verhuizen tijdelijk naar Sporta (verschillende bubbels in Oevel zijn niet haalbaar).
• Krokusvakantie: alle lessen gaan door, ook voor recrea.
+12 JARIGE

(vanaf geboortejaar 2007)

• online training waar mogelijk
• online training zumba/conditiegym op maandagavond

GYM WESTERLO
www.facebook.com/gymwesterlo
website : www.gymwesterlo.be
mail : info@gymwesterlo.be
Trooper : Gymwesterlo
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