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12 november -
recreawedstrijd
LM/AT/TU te Brecht

Vergeet je niet in te
schrijven en te betalen
vóór je naar de 3e les
komt!
Vergeet niet te
verwittigen als je niet naar
de les kan komen.

Aankomende
activiteiten

Herinneringen

Wijnverkoop

Ook dit najaar verkopen we 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/
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Wist je dat...

... we op 22 en 23 oktober weer met een heleboel
lesgevers op Kaderweekend in Gent zijn geweest?
... we weer heel veel hebben geleerd en veel inspiratie
hebben opgedaan?
... de slapers er weer een gezellige avond van hebben
gemaakt?
... we toen ontdekt hebben dat er ook smurfen zijn
met anti-slipsokken? :-)
... er nog steeds enkele tickets beschikbaar zijn voor
het Gymgala op 17 december?

Jarigen van november

1 - Lore Bon
3 - Yorén Cedeño Daudinot
4 - Ruben Van Den Bergh &  Marilyne De Ryck
5 - Jaxx Jacobs Eüler
9 - Nio Bernaerts
10 - Marie Van den Broeck
11 - Esther Vermeiren
12 - Nele Van Bouwel
14 - Sinne Boone & Louis Cerstiaens
18 - Alyssa Desmet & Tim Uten
23 - Daniella Elst & Ingeborg Franquet
24 - Seppe Franquet, Kato Janssens & Fleur Strybol
25 - Norah Vanwesenbeeck
26 - Bo Rottiers
29 - Mathis Van Ginneken
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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


