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21 januari 2023 -
recreawedstrijd
LM/AT/TU te Niel
11 & 12 februari 2023 -
recreawedstrijd TT te
Melsele
4 maart 2023 -
recreawedstrijd LM/AT te
Stabroek

Kerstvakantie van 24
december tem 8 januari 

     = GEEN LES

Aankomende
activiteiten

Herinneringen

Wijnverkoop

We verkopen nog steeds wijn en porto om zo
extra centen in te zamelen voor de inrichting van
de nieuwe gymhal en danszaal aan de Rekke.
We werken terug samen met Elitra 'Elite Wines'
voor het aanbieden van enkele lekkere
Portugese wijnen en porto.
Meer info op: 
http://www.vrankenvrijhoevenen.be/wijnslag-
2022/

Wij danken je van harte voor de steun!
En wensen je veel plezier met deze lekkere
wijnen of porto.
 

https://www.facebook.com/elitrawines?__cft__[0]=AZUJslu2W0y3NlON_hl6Q66NA79lSYivCD5A4dsAnOmeb-ww6KwwrqMHePrq46e9E02H0UlouYud-lJL6pUG3hstHJRnDaBoIU-IOy_vwScOEb2taxO_GrECbvT_gI0WM1fgbPPlE0n6eMz3WiYfQ5q8N_vDFvm-Bna7byumcUUQ9PQAF-Tj_XKNTcn5t-bvpCk&__tn__=-]K-R
http://www.vrankenvrijhoevenen.be/wijnslag-2022/


Verslagje recreawedstrijd Tumbling

Op 12 november namen onze gymnasten van Tumbling 1, 2 en 3 deel aan de wedstrijd in Brecht.
In de voormiddag namen Lizzy, Marie en Cato deel aan airtrack. Lizzy en Marie turnde daarna
ook nog op de mat. Voor Marie was het de eerste wedstrijd ooit. Ze hebben alle drie goed
geturnd en behaalde daarvoor een gouden, zilveren of bronzen medaille. 

In het eerste deel van de namiddag was het tijd voor de 11-12 jarigen. Hier namen Jill, Eef, Esther,
Flavie, Marilyne, Febe en Marie deel. Ze turnden eerst allemaal op de airtrack. Hier was bij
sommige de stress wel aanwezig, maar iedereen steunde elkaar. Er werd veel gesupporterd door
mede-gymnasten. Esther en Flavie namen er na de airtrack ook nog lange mat bij en Marie
daagde zichzelf uit om voor de eerste keer de tumblingbaan te betreden op wedstrijd. Wat was
ze nerveus om daar haar reeksen te springen… 
Ondanks de (gezonde) stress hebben ze allemaal weer mooie medailles behaald.

In het tweede deel van de namiddag kwam 13-14 jaar en de 15+ in actie. Eva, Hanne, Luna, Marie,
Fran en Elena zaten in de categorie 13-14 jaar en begonnen aan de airtrack. Voor Fran was dit
haar eerst wedstrijd ooit. Hier had ook iedereen stress en dat heeft bij sommige jammer genoeg
wel een invloed gehad op hun sprongen. Het ging niet altijd zoals we hadden gehoopt, maar
daar kunnen we enkel uit leren en volgende keer beter! Lore, Fien, Marjan, Linde uit de categorie
15+ waagde zich ondertussen aan de tumblingbaan waar ook zeer mooie reeksen werden
gesprongen. Fran, Marie, Elena en Luna sprongen na de airtrack ook nog op de tumblingbaan.
Stress stress stress!
In de opwarming ging het soms wat minder, maar ze stonden er wel toen het moest. Toen het er
voor de meisjes 13-14 jaar al op zat, kwamen Lore, Fien, Marjan, Tinne en Linde nog aan de
airtrack. Er werden mooie reeksen geturnd. 
Marjan behaalde 2x de eerste plaats, de rest kreeg een aandenken en een heel groot applaus.
 

Stien & Inge
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Wist je dat...

... we op 17 december naar het Gymgala zijn geweest in de Lotto
Arena.
...we graag hebben dat iedereen gepaste turn-/sport-kledij draagt
tijdens de les.
... sokken met anti-slip toegelaten zijn, maar gewone sokken niet.
...het aan het begin van de les nog koud kan zijn in de zaal.
... je dan best een trui en lange broek meebrengt.
... wij graag op tijd starten met onze les.
... wij daarom graag hebben dat je ten minste 5 minuten en max.
15 minuten op voorhand aanwezig bent.
... er vanaf 15 januari opnieuw kan ingeschreven worden voor ons
Circuskamp (24-28 juli) en Turnkamp (21-27 augustus).
.... we met de Gymkids hebben getest met hoeveel we op een plint
geraken?
... je altijd een gokje mag wagen en het antwoord doorsturen.
... we in de volgende nieuwsbrief het juiste antwoord bekend zullen
maken.

Jarigen van december

3 - Tristan Herremans & Joris Peeters
7 - Marie Van Roy & Lena Vercouter
12 - Inge Dhooghe
18 - Torben Moors
21 - Febe Albrechts & Louis Tytgat
22 - Aiden Verbist
24 - Daan Vaerewijck
25 - Oona Leysen & Mike Warrens
26 - Nathalie Van Bladel
28 - Lauren Rogiers
29 - Alenya Adriaensen Geysen

Gymkids
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Algemene info

Turnkring Vrank & Vrij Hoevenen vzw
Turnzaal
Kerkstraat 106
2940 Hoevenen

Secretariaat
Rode Hoevelaan 47
2940 Stabroek

E-mail
info@vrankenvrijhoevenen.be

Website
www.vrankenvrijhoevenen.be

Facebook
        @vrankenvrijhoevenen

Instagram
         @vrankenvrijhoevenen

De nieuwe gymhal in opbouw


