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Nieuwsbrief Vrank en Vrij    

In deze 
nieuwsbrief: 
 
 
Voorwoord  
 
Zomervakantie 
 
Wist je dat …. 

Beste leden, ouders, … 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen, en ook van mijn hand. Vanaf 

volgend seizoen zal Kathleen Gijsen zich over de externe nieuwsbrief ontfermen. 

Ik wens haar bij deze alvast veel inspiratie en succes. 

 

De laatste lessen zijn volop bezig, en dat betekent in heel wat lessen een leuke 

afsluiter. Soms een feestje, soms een extra toffe activiteit, of zelfs een uitstap 

staan daarbij op het programma.  

 

Wij hopen dat iedereen, ondanks de corona-maatregelen, toch een leuk en 

sportief seizoen heeft mogen beleven. En we kijken natuurlijk uit naar het 

volgende seizoen, met o.a. de ingebruikname van de gymhal én het afscheid 

van ons huidige zaaltje. 

 

Maar eerst nog een fantastische zomer toegewenst, ver of dichtbij, met mooi 

weer, leuke mensen en veel rust, zodat we er in september allemaal terug 

kunnen invliegen. 

 

Groetjes 

Tim Uten 

SCHRIJF JE NOG SNEL IN VOOR VOLGEND SEIZOEN ! 
 

Wie vóór 1 juli inschrijft, geniet van 10 euro korting op het nieuwe lidgeld. 
 

Meer info op http://www.vrankenvrijhoevenen.be/info/inschrijven/ 

http://www.vrankenvrijhoevenen.be/info/inschrijven/


 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

     
 

        

Turnkring Vrank en Vrij 

Hoevenen vzw 

Secretariaat 
NIEUW ADRES 

Rode-Hoevelaan 47 
2940 Stabroek 

 
info@vrankenvrijhoevenen.be 

 

Bezoek onze website! 

 

www.vrankenvrijhoevenen.be 

 

of onze facebookpagina   

 

 

… we zo goed als zeker opnieuw ons Q4Gym label zullen halen. Op 6/6 

kregen we bezoek voor onze audit, en het voorlopige resultaat is een 

score van 85%. EN daar zijn we heel trots op! 

 

… we voor de laureatenviering en BBQ op 2 juli veel volk verwachten. Om 

dat allemaal in goede banen te leiden, kunnen we gerust nog wat extra 

helpende handen gebruiken. Heb je zin en tijd, eventueel na het eten, 

geef dan even een seintje aan Saskia De Kesel (0496/206.042). 

 

… we volgend jaar 775 jaar Hoevenen vieren.  

Ook met de turnkring bekijken we hoe we  

kunnen bijdragen aan dit feestjaar. 

 

… we terug kunnen genieten van zomeravonden  

in juli aan de blokwegvelden. Je zal daar  

ook weer heel wat volk van de turnkring  

zien helpen of feesten.  

 

Wist je dat … 

ZOMERVAKANTIE 2022 

We zitten ook deze zomer niet stil. 

 

Begin juli geven we Free Running tijdens het sportkamp van de 

gemeente Stabroek. 

Van 25 tem 29 juli geven we al ons derde circuskamp. Circus Picolini 

strijkt weer 6 dagen neer in Hoevenen. Er zijn nog een paar plaatsen. 

En tenslotte is er ons eigen turn- en danskamp van 22 tem 26 

augustus. Dat wordt weer een voltreffer met een mix van turnen, dansen, 

spelletjes, enz.  

Voor al deze kampen kunnen we rekenen op een aantal lesgevers en 

vrijwilligers, waarvoor ne dikke merci! 

 

Daarnaast bereiden lesgevers en bestuur ook volgend seizoen voor. 

Hoogtepunt daarvan is onze interne startdag op zaterdag 27/8 waarbij 

alle inhoudelijke en praktische afspraken nog eens worden overlopen. 

 

Tenslotte werken we deze zomer ook hard verder aan de komst van de 

nieuwe gymhal. We stappen als vzw namelijk mee in een overkoepelende 

vzw voor de inrichting en het beheer van de gymhal, en trekken daar mee 

aan de kar. En dat betekent zowel administratief als organisatorisch (nog)  

heel wat werk de komende weken en maanden. 

Met het oog op het extra werk in en voor de gymhal, zijn we op zoek naar 

bijkomende hulp voor onze turnkring. Wil jij op één of andere manier 

jouw steentje bijdragen, geef ons dan een seintje! 

mailto:info@vrankenvrijhoevenen.be
http://www.vrankenvrijhoevenen.be/
https://www.facebook.com/groups/76707001543/

