
Nieuwsbrief
Oktober 2022

22 & 23 oktober -
Kaderweekend Gent
12 november -
recreawedstrijd
LM/AT/TU te Brecht

Vergeet je niet in te
schrijven en te betalen
vóór je naar de 3e les
komt!
Herfstvakantie van 31
oktober tem 6 november 

     = GEEN LES

Aankomende
activiteiten

Herinneringen

Algemene
puntjes

je komt sporten en dat doe je in sportieve
kledij waarin je vlot en soepel kan bewegen,
dus geen rokjes/kleedjes of jeans.
het haar van de gymnasten moet netjes bij
elkaar zijn, niet los!

Kledij

Afwezigheid
We begrijpen dat je wel eens een keertje niet
kan komen sporten, maar mogen wij vragen om
dan eventjes de contactpersoon van de groep te
verwittigen aub? 
http://www.vrankenvrijhoevenen.be/info/uurrooster/

Parking
Mogen wij vragen om op de parking voorzichtig
te zijn voor onze leden en elkaar.
Dit kan je doen door niet kris kras door elkaar te
parkeren, maar parkeer je ofwel evenwijdig met
de turnzaal, met de straatkant of naast het
fietsenhok. En laat het midden vrij zodat
iedereen veilig op de parking kan bewegen.
Dankjewel!

 

http://www.vrankenvrijhoevenen.be/info/uurrooster/
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Wist je dat...

.... we op 1 oktober onze geslaagde Spaghetti-avond
voor de laatste keer hebben georganiseerd in onze
zaal.
... we hiervoor 15 kg spaghetti, 35.5 liter saus en 4 kg
gehakt nodig hadden.
... we op 22 en 23 oktober weer met een heleboel
lesgevers op Kaderweekend gaan in Gent. Dit is een
bijscholingsweekend van Gymfed waar we veel
nieuwe inspiratie kunnen opdoen en ook wel wat
nieuws zullen leren.
... we op 17 december naar het Gymgala gaan in de
Lotto Arena, laatste tickets te koop via het
inschrijvingsformulier in de gang. (Op het moment
van schrijven zijn er nog 15 tickets beschikbaar.)
... de gymhal (het gebouw) klaar zou zijn op 15
november, waarna we een eerste bezoek kunnen
inplannen met lesgevers/vrijwilligers.

Jarigen van oktober

2 - Ella Ludikhuyze
3 - Eline Hendrickx
5 - Lukas Aertssen & Robbe Verachtert
8 - Cato Cuypers & Greet Van Bouwel
9 - Julie Aerts
12 - Linde Keersmaekers
14 - Elisia Dielis
18 - Roald Santens
21 - Kobe Kops
23 - Joske Wils
26 - Yaro Blommaert & Sandra Van denhaute
30 - Zoë Van de Perre
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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


