
Fijne feestdagen en een 
sportief 2021! 
Het bestuur en de trainers wensen jullie het allerbeste 
voor 2021 toe. 

Al loopt het nu voor geen anderhalve meter, 2021 wordt zeker en vast beter! Met 
dit motto wensen onze bestuursleden & trainers jullie prettige feestdagen en een 
gelukkig en vooral gezond 2021 toe!🎄 We kijken samen uit naar een nieuw jaar, 
met in het vooruitzicht de opening van de nieuwe gymhal!!  
Veel leesplezier en alvast een fijne start van het nieuwe jaar! 
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Volg ons op 
Facebook en 
Instagram 

Facebook  
Gymclub Waarschoot 

Instagram 
@gymclubwaarschoot

WAAR? 
Alle lessen gaan door in de 
sporthal te 9950 Lievegem, 

Kleine weg 3

VRAGEN? 
gymclubwaarschoot@ 

hotmail.com 

0494 67 65 07 (Lien D’hont)

EERSTVOLGENDE 
ACTIVITEIT: 

BEKIJK DE KALENDER 
OP DE LAATSTE PAGINA

Gymclub Waarschoot 
Tweemaandelijkse nieuwsbrief Gymclub Waarschoot vzw 

WINTEREDITIE 🎅 



Het voorbije jaar… 
2020 was voor ieder van ons een minder fijn jaar. Corona kwam in ons leven en we konden niet 
anders dan onze levensstijl grondig aanpassen. 

Ook in onze club hebben we ons hard ingezet om ervoor te zorgen dat onze gymnasten konden 
blijven sporten. We kregen te verduren met een tussentijdse stop van het turnseizoen 2019 - 2020. 
Maar, het enthousiasme van al onze trainers en gymnasten bleef ook tijdens die periode groot! We 
konden rekenen op heel wat steun, van zowel binnen als 
buiten Gymclub Waarschoot. 
Heel grote dank hiervoor! 🙌  

We deden verschillende challenges met onze gymnasten 
via Instagram. Één van die challenges was de 
#blijfinuwkotchallenge, met het maken van een 
spandoek of een gelijkaardig alternatief voor de drone 
van vtm nieuws, die kort kwam overvliegen boven 
Lievegem. 

 
Daarnaast hebben de trainers zich hard ingezet om online 
trainingen te organiseren voor de gymnasten die fysiek niet 
meer konden trainen, wat zeker niet altijd evident was. 

Het waren dan vaak kracht- en lenigheidstrainingen die 
werden uitgevoerd met steeds heel veel plezier.  

Hiernaast een afbeelding van de uitdagingen bij de 
recre@acro. Die gymnasten moesten zo goed mogelijk een 
kunstje nadoen. Iedereen was heel goed bezig! 😅  

Ook dwingt corona ons voortdurend (nieuwe) maatregelen te nemen en snel & efficiënt beslissingen 
te nemen, die we nadien op een zo duidelijk mogelijke manier naar jullie wensen te communiceren. 
Alle laatste maatregelen zijn te vinden op www.gymclubwaarschoot.be onder het tabblad “COVID-19 
updates”.  

De Sint bracht dit jaar een erg handig cadeautje voor de 
trainers. Zo kreeg iedere trainer van de Sint een 
mondmasker met het clublogo cadeau. 
Bedankt, Sint! 🎁  
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http://www.gymclubwaarschoot.be


Enkele mededelingen… 
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MERCI IEDEREEN! 🤩   

Wij willen jullie van harte bedanken voor de vele bestellingen die we 
mochten ontvangen voor de koekenverkoop. 

Deze extra steun kunnen we in deze moeilijke periode meer dan ooit 
gebruiken. 

Jullie hebben er een tijdje op moeten wachten, maar bij deze, 

LAAT HET JULLIE SMAKEN! 🍪  

NIEUWSBRIEF GYMCLUB WAARSCHOOT NOVEMBER - DECEMBER 2020 

TURNFEEST VERPLAATST NAAR 2022! 🤸   

Het turnfeest dat gepland stond op vrijdag 14 en 
zaterdag 15 mei 2021, moeten we, door gekende 
redenen, helaas annuleren. 

We kijken uit naar een nieuwe editie in 2022. 
Meer informatie volgt later!

DE WERKEN AAN DE GYMHAL… 👷   

De bouw van de gymhal gaat nu echt vooruit! 
 
We kunnen niet wachten om een duik te nemen 
in de valkuil of een reeks te springen op de 
tumblingbaan.

😱 😎
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DATUM PLANNING

WOENSDAG 13 januari 2021 WEL TRAINING 
MOEV werd geannuleerd, dus alle gymnasten -13 jaar kunnen trainen conform de 
coronamaatregelen die te vinden zijn op onze website.

WOENSDAG 3 februari 2021 GEEN TRAINING 
MOEV tussen 4 vuren. 
Wél training voor de groepen vanaf 16u00. 
De training van recre@acro gaat WEL door.

ZATERDAG 6 februari 2021 GEEN TRAINING 
Badmintontoernooi

WOENSDAG 24 maart 2021 GEEN TRAINING 
MOEV netbal. 
Wél training voor de groepen vanaf 16u00.  
De training van recre@acro gaat WEL door.

ZONDAG 4 april 2021 GEEN TRAINING 
Pasen

MAANDAG 5 april 2021 GEEN TRAINING 
Paasmaandag

ZONDAG 18 APRIL 2021 ORGANISATIE EIGEN RECRE@WEDSTRIJD 
Airtrack - Lange Mat - Tumbling

ZATERDAG 1 MEI 2021 GEEN TRAINING 
Dag Van de Arbeid

DONDERDAG 13 MEI 2021 GEEN TRAINING 
Hemelvaart

ZONDAG 23 MEI 2021 GEEN TRAINING 
Pinksteren

MAANDAG 24 MEI 2021 GEEN TRAINING 
Pinkstermaandag

WOENSDAG 9 juni 2021 GEEN TRAINING 
MOEV badminton. 
Wél training voor de groepen vanaf 16u00. 
De training van recre@acro gaat WEL door.

ZATERDAG 26 juni 2021 LAATSTE TRAINING VAN HET SEIZOEN

Belangrijke data 
Semester 2 (januari 2021 - juni 2021) 

Onder voorbehoud van wijzigingen door het coronavirus.

INSCHRIJVINGEN VOOR HET 
TWEEDE SEMESTER 
Kan vanaf 1 januari 2021 tot 
31 januari 2021 via 
www.gymclubwaarschoot.be  

Nieuwe leden die zich willen inschrijven 
voor kleuters of Total Body Workout komen 
onmiddellijk op de wachtlijst terecht. 
Eind januari krijgen ze te horen of ze al dan 
niet terecht kunnen in de groep. Wie op de 
wachtlijst staat moet nog geen lid- en 
lesgeld betalen.

KLEDIJ 
Trui op naam: € 35: zal kunnen 
aangekocht worden wanneer de club 
een bestelling kan plaatsen van meer 
dan 10 truien in totaliteit. 

Stockvoorraad van T-shirts, topjes en 
turnpakken. 

U kan hiervoor op zaterdag 30 januari 
2021 tussen 9u30 en 11u30 terecht in 
de sporthal. 

http://www.gymclubwaarschoot.be
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