•

Het gebeurt wel eens dat ouders niet tijdig aan de sporthal geraken om
hun sportieveling op te halen. Graag een seintje aan de trainer indien je
dreigt te laat te komen. Zij houden dan uiteraard toezicht tot iedereen is
opgehaald!

•

Je ons kan volgen op onze Facebookpagina. Op die manier blijf je op de
hoogte van nieuws en herinneren we jou aan belangrijke data. Ook op
onze website vind je interessante info, foto’s…

Wist je dat
•

Acro-trainster Fien Engels en haar vriend Kobe Weytens zijn op 30 juli
trotse ouders geworden van LUKAS. Trainster Greet De Meulenaere werd
oma. Dikke proficiat!

•

Trainster Jana De Bodt is op 8 september getrouwd met Bart Hebberecht.
We wensen hen veel geluk samen!

•

TOO momeneel 53 trainers telt die momenteel druk bezig zijn met het
geven van trainingen, maar ook met het volgen van opleidingen en
jurycursussen
Je ons kan volgen op onze Facebookpagina. Op die manier blijf je op de
hoogte van nieuws en herinneren we jou aan belangrijke data. Ook op
onze website vind je interessante info, foto’s…

•

Turnclub Olympia Oosterzele
Nieuwsblaadje oktober 2017
Welkom bij Turnclub Olympia Oosterzele!
De eerste maand van ons nieuwe turnseizoen zit er al op. Leuk
om al die vertrouwde èn nieuwe gezichtjes te zien stralen
tijdens de trainingen. We wensen al onze gymnasten en onze
trainers een productief turnjaar toe!

Eetfestijn

EK Acro te Polen

Ook dit jaar organiseren wij opnieuw een Eetfestijn. De opbrengst gaat zoals
steeds naar de aankoop van nieuw materiaal en de opleidingen van onze trainers.

Onze turnclub heeft heel wat talent onder zijn leden. Ook onze trainers zijn stuk
voor stuk gedreven (ex-)gymnasten!

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

Acro-trainer Hannes is zelf nog steeds actief als gymnast en neemt binnenkort
deel aan het EK Acro te Polen!
Onze acrotrainer Hannes maakt deel uit van de
acrotopsportformatie "Mannen vier'. Hij traint 28 uur
per week en komt daarnaast nog training geven aan
acrogymnasten in onze club.
Samen met zijn partners Jonas, Bram en Noam neemt
hij deel aan het EK Acro .Dit gaat door in Polen van 19
tot 22 oktober.
We wensen Hannes en zijn team heel veel succes toe !

We are Next
We are Next is een project van de Gymnastiekfederatie en de Vlaamse Overheid
en streeft verschillende doelen na.
Jongeren een plaats geven in de gymclub waar ze (recreatieve) gymnastiek
kunnen beoefenen in een sfeer en omgeving die nauw aansluit bij hun interesses
en leefwereld. Tegelijk hen de mogelijkheid bieden om in groep toffe uitdagingen
aan te gaan en samen te werken aan projecten die hen interesseren. Teamwork,
creativiteit, eigen initiatief, engagement en uitdagingen staan centraal.
Onze “We Are Next”-groep telt ondertussen al heel wat enthousiaste leden! Een
toffe training samen, hulp bij de TOO-activiteiten en samen leuke en interessante
plannen maken tijdens hun bijeenkomst waren de eerste activiteiten. Benieuwd
naar meer!
Ook interesse om aan te sluiten bij de groep?
Alle TOO-ers vanaf geboortejaar 2005
olympia.oosterzele@skynet.be

zijn welkom!

Meer info

via

Goed om te weten
•

Draag steeds aangepaste kledij : turnpak of short en T-shirt. Zorg dat je
haar steeds in orde is (lange haren in een staart of dot). Juwelen, horloge
en dergelijke laat je voor je eigen veiligheid beter thuis!

•

Aan onze trouwe supporters (mama’, papa’s, oma’s, opa’s, broers,
zussen…) : jullie zijn steeds welkom in de sporthal. Toch is het fijn als jullie
zich aan een aantal afspraken houden. Je kan de training volgen vanop de
tribune. Rondlopen, op de matten lopen, op toestellen klimmen is echter
voor jullie veiligheid en die van de gymnasten verboden. De trainers zijn
jullie dankbaar dat ze op die manier ongestoord les kunnen geven!

•

Mutualiteiten geven een tussenkomst voor sportactiviteiten. Geef je
(ingevulde!) formulier af aan de bestuursleden of deponeer het in onze
TOO-brievenbus op het einde van de gang in de sporthal.

Kalender

Woensdag 18 oktober
Woensdag 1 november
Donderdag 2 november
Zaterdag 11 november
Woensdag 15 november
Zondag 19 november
Zondag 24 december
Zondag 25 december
Maandag 26 december
Woensdag 28 december
Zondag 31 december
Maandag 1 januari
Dinsdag 2 januari
Zaterdag 6 januari
Zondag 7 januari
Woensdag 24 januari

Kalender

SVS – geen turnen tot 16u
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal gesloten
Sporthal gesloten
Sporthal gesloten
Zaal 2/3 bezet
Sporthal gesloten - kerstavond
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal bezet wegen toernooi
Sporthal bezet wegen toernooi vanaf 17.30u
Sporthal gesloten - oudejaarsavond
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal bezet wegen toernooi
Sporthal bezet wegen toernooi
SVS – geen turnen tot 16u

Noteer alvast in jullie agenda :

12 november
29 november
30 december
14 februari – 17 maart –
4 april – 7 april
29 april namiddag
9 mei
11 en 12 mei
30 juli tot 3 augustus 2018

Woensdag 18 oktober
Woensdag 1 november
Donderdag 2 november
Zaterdag 11 november
Woensdag 15 november
Zondag 19 november
Zondag 24 december
Zondag 25 december
Maandag 26 december
Woensdag 28 december
Zondag 31 december
Maandag 1 januari
Dinsdag 2 januari
Zaterdag 6 januari
Zondag 7 januari
Woensdag 24 januari

SVS – geen turnen tot 16u
Sporthal gesloten - feestdag
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Sporthal gesloten - oudejaarsavond
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Sporthal bezet wegen toernooi
Sporthal bezet wegen toernooi
SVS – geen turnen tot 16u

Noteer alvast in jullie agenda :

TOO-eetfestijn
Bezoek van de Sint
Oefenwedstrijd
Extra trainingen voor turnfeest
Algemene repetitie turnfeest
Generale repetitie turnfeest
Turnfeest
Acro-tumblingkamp voor onze
wedstrijdgymnasten
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29 april namiddag
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