Turnclub Olympia Oosterzele
Nieuwsblaadje februari 2018

Het nieuwe jaar is alweer goed op dreef. Er worden kleine en grote sprongen
gemaakt bij onze basisgymnasten. Onze wedstrijdgymnasten halen de eerste
medailles binnen.
En 2018 heeft nog veel meer in petto…

TURNFEEST
Je hoorde het hier en daar al waaien, je kreeg de eerste brieven en mails, de eerste danspasjes
werden ingeoefend. Ja hoor, 2018 is ons turnfeestjaar!
Wat we jullie al kunnen verklappen? SPERANZA is de titel van onze show. Hoop, zwarte magie,
schaduw, muziekdoos… zijn enkele trefwoorden die al een heel klein tipje van de (zwarte) sluier
oplichten.
Nieuwsgierig naar meer? Noteer dan zeker al vrijdag 11 en zaterdag 12 mei in jullie agenda!
Uiteraard moet er voor zo’n turnfeest ook heel veel geoefend worden. Jullie zullen merken dat er
tijdens de wekelijkse trainingen, naast de koprollen en handenstanden, ook tijd zal vrijgemaakt
worden voor het oefenen van het turnfeeststukje. Daarnaast organiseren we enkele extra trainingen
en repetitienamiddagen, helemaal in functie van het turnfeest. Hieronder vinden jullie de data en
uren, meer info ontvangen jullie later nog via mail.

Repetitie turnfeest op zaterdag 17 maart (ook demowedstrijd!)
Van 9u tot 10u
Van 10u tot 11u
Van11u tot 12u
Van 12u tot 13u
Van 13u tot 14u
Van 14u tot 15u
Van 15u tot 16u
Van 16u tot 17u
Van 17u tot 18u
Van 18u tot 19u
Van 19u tot 20u

Gym 2 / TT1
Gym 2 / TT1
Gym 4
Gym 4
Gym 1
Beloften
Beloften

/
/
/

/

Repetitie turnfeest op woensdag 4 april (paasvakantie)
Van 9u tot 10u
Van 10u tot 11u
Van11u tot 12u
Van 12u tot 13u
Van 13u tot 14u
Van 14u tot 15u
Van 15u tot 16u
Van 16u tot 17u
Van 17u tot 18u
Van 18u tot 19u
Van 19u tot 20u

Boys
Kleuters en prégymjes
Gympjes
Gym 1
Gym2
Gym 3
TT2
Tumbling recrea
Tumble tots 1
Gym 4

/
/
/
beloften
beloften
preacro
preacro
tussenstukken
tussenstukken
tussenstukken
Tussenstukken

Repetitie turnfeest op zaterdag 7 april (paasvakantie)
Van 9u tot 10u
Van 10u tot 11u
Van11u tot 12u
Van 12u tot 13u
Van 13u tot 14u
Van 14u tot 15u
Van 15u tot 16u
Van 16u tot 17u
Van 17u tot 18u
Van 18u tot 19u
Van 19u tot 20u

Boys
Kleuters en prégymjes
Gympjes
Gym2
Gym 3
TT2
Tumbling recrea
Tumble tots 1
Gym 4
Gym 1

Algemene repetitie :

zondagnamiddag 29 april tussen 13u en 18u
(gedetailleerde uren volgen)

Generale repetitie :

woensdagnamiddag 9 mei tussen 14u en 18u
(gedetailleerde uren volgen)

/
/
/
Beloften
Beloften
Preacro
Preacro

/

GEZOCHT
Onze club groeit en bloeit dankzij een team enthousiaste trainers. Voor en achter de schermen staan
ook de bestuursleden steeds paraat. Maar dat wij soms (letterlijk) handen te kort komen, zullen jullie
wel begrijpen.
Daarom is TOO op zoek naar :
Materiaalmeesters:
•
•
•

hulp bij het opzetten en afbreken bij speciale gelegenheden (oefenwedstrijd, turnfeest,…)
hulp bij leggen/stockeren van de springvloer
kleine herstellingen materiaal

Kledijverantwoordelijke :
•
•
•
•
•

organiseren pasdagen Clubkledij
noteren van de bestellingen
doorsturen en opvolgen van de bestellingen
uitdelen van de bestelde kledij aan de leden
dit alles in nauwe samenwerking met het bestuur

En omdat er naast helpende handen ook centjes nodig zijn om een club levendig te houden,
ontvangen wij ook nog steeds nieuwe sponsors met open armen!
Heb je interesse om ons te helpen bij een van de bovenstaande taken? Of wil je de club financieel
steunen? Laat het ons dan weten via olympia.oosterzele@skynet.be!

KALENDER

Zondag 18 maart
Zondag 25 maart
Zondag 1 april
Maandag 2 april
Zaterdag 14 april
Woensdag 18 april
Dinsdag 1 mei
Vrijdag 4 mei
Zondag 6 mei
Donderdag 10 mei
Zondag 20 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 25 mei
Zondag 4 juni
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Zaterdag 23 juni

Sporthal bezet wegen toernooi
Sporthal bezet wegen toernooi
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal bezet wegen toernooi
SVS – geen turnen tot 17u
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal gesloten
Sporthal bezet – 2/3
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal gesloten - feestdag
Sporthal gesloten vanaf 16u
SVS – geen turnen tot 16u
Sporthal gesloten – feestdag
Sporthal gesloten – feestdag
Sporthal gesloten – feestdag
Sporthal gesloten vanaf 16u
Sporthal gesloten - superkinderdag

Schoolvakanties :
De wekelijkse trainingen voor de basisgroepen gaan steeds door tot en met de eerste zaterdag van
de schoolvakantie en starten opnieuw de eerste woensdag na de schoolvakantie (tenzij anders
vermeld op de kalender)
Wedstrijdgroepen volgen tijdens de schoolvakanties steeds hun eigen kalender!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten of wijzigingen in onze kalender!

DANKJEWEL aan onze sponsors!

