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Beste Bladgoudlezers,
Inmiddels is dit alweer de kersteditie van Bladgoud 11. Bladgoud wordt inmiddels 2x per
seizoen uitgegeven: eenmaal voor de kerstvakantie en eenmaal voor de zomervakantie, en
elke keer weer met leuke weetjes en informatie over de vereniging. Kijkende naar de afgelopen
jaren is Bladgoud een enorm succes geweest. Veel lezers zijn er erg enthousiast over, vooral als
zij er zelf instaan natuurlijk, maar ook over de leuke turnweetjes en de lessen!
Jaarlijks worden er 500 uitgaves gedrukt en dankzij de adverteerders is het mogelijk om
Bladgoud 2x per seizoen te laten drukken. Hiervoor zijn wij enorm dankbaar!
We hebben echter een vraag aan de lezers: hebt u een bedrijf en zoekt u nog een manier van
promoten? Bladgoud is dan een zeer geschikt blad voor een advertentie! Het komt terecht bij
ongeveer 400 huishoudens en wordt tevens verspreid op verschillende locaties in Hengelo en
Enschede, waarbij  u moet denken aan wijkcentra en fysiotherapeuten.
Inmiddels zitten wij al halverwege het turnseizoen. Het is een druk halfjaar geweest met
verschillende activiteiten zoals de filmavond en de Grote Clubactie. Normaliter worden de
onderlinge recreatiewedstrijden ook in november gehouden, maar dit jaar is besloten die
te verplaatsen naar maart 2017; dit vanwege een betere tijdsplanning. De selectieleden van
Turncentrum Twente zijn ook al erg actief geweest; o.a. met springwedstrijden en momenteel
met de training voor de individuele plaatsingswedstrijden in de verschillende divisies.

Enschedesestraat 27 Hengelo • Tel.: 074 - 291 08 00 • ophofvooroogenoor.nl

Inmiddels is 2016 bijna voorbij, wij wensen alle lezers heel fijne feestdagen en alvast een
gelukkig en sportief 2017.
De kerstvakantie van Turncentrum Twente is van zondag 25 december 2016 t/m zondag 8
januari 2017. Daarna vangen de lessen weer aan!

Redactie Bladgoud

fashion for the eye...

Voorwoord

Met vriendelijke groet,
Redactie Bladgoud

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl
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Nieuw de winkel: Sanne steelt de show en
Sanne op zomerkamp

Mij is gevraagd of ik deze keer een stukje over
mezelf wil schrijven. Ik ben Pien Meijs en samen
met mijn twee jongere zusjes, Marit en Jip,
woon ik nog gezellig bij mijn ouders in Hengelo.
Ik zit op Lyceum De Grundel in 6VWO, het
eindexamenjaar, en om eerlijk te zijn is dat best
heel spannend.

Op maandag 15 augustus 2016 schreef Sanne
Wevers Olympische geschiedenis: ze behaalde
voor Nederland een gouden medaille op het
onderdeel balk. Schrijfster Paula van Manen
had duidelijk een vooruitziende blik: zij schreef
een turnboekenserie over Sanne, een meisje
dat alles op alles zet om de turntop te bereiken.
Omdat turnen op dit moment populairder is
dan ooit, verschijnen dit najaar twee nieuwe
delen in de serie ‘Sanne’. Perfect voor jonge
turnfans (vanaf 9 jaar) en precies op tijd voor de
Kinderboekenweek 2016!

Ik turn, maar doe verder ook nog aan 2 andere
sporten, namelijk atletiek en paardrijden.
Bij atletiek heb ik mij gespecialiseerd
in polsstokhoogspringen. Voor het
polsstokhoogspringen ben ik (vanaf oktober)
twee keer per maand extra in Zoetermeer gaan
trainen.
Toen ik zes was, ben ik begonnen bij TCT op de
donderdagles van Jan aan de Mussenstraat.
Daarna ben ik, toen ik negen jaar was, nog een
tijdje met turnen gestopt om te gaan tennissen.
Ik miste het over de kop vliegen erg en ben dan
toch na een half jaar weer teruggekomen.
Nu train ik bij de Turnmix 16+ (les van Nathalie)
op de vrijdagavond in de Weusthaghal, waar
ik nog steeds van alles leer. Toen ik veertien
was, ben ik begonnen met het helpen bij de
donderdagles aan de Schützstraat en nu geef
ik samen met Edwin op de zaterdagochtend
aan de Mussenstraat de lessen BasicGym &
SpaceGym.

Turnboeken

Later ben ik nog bij verschillende andere lessen
gaan helpen. Ik heb de cursus Gymnastiek
Assistent Leider Niveau 2 gevolgd en gehaald
en ben toen ook begonnen aan de opleiding
Gymnastiek Leider 3 bij de KNGU. Ondertussen
ben ik hiervoor geslaagd en hoop nu, dat ik
binnenkort mijn eigen les ga krijgen.
Ik loop dus al een tijdje mee en doe dit met veel
plezier!

in zijn buurt? Sanne stort zich intussen met
haar turnvriendinnen op de organisatie van
een jubileumfeest. Hun turnjuf is 25 jaar bij
de vereniging! Maar wie had gedacht dat het
uitzoeken van een cadeau zoveel problemen
zou opleveren?
ISBN: 978 90 483 1401  - Prijs €12,50

Leestips

Trainer aan het woord

BasicGym & SpaceGym

Sanne op zomerkamp
Samen met haar vriendinnen gaat Sanne
op zomerkamp. In de bossen van Vierdalen
slapen (nou ja, kletsen en keten) ze in tenten
en doen ze allerlei spelletjes. Ook bezoeken ze
een prachtige turnzaal. Maar de vrolijke sfeer
wordt ruw verstoord als blijkt dat er ‘s nachts
Sanne steelt de show
ongewenste bezoekers rondsluipen. Op het
Sanne bezoekt met haar turnvriendinnen Patty kampterrein worden prullenbakken leeggegooid
en Jennifer het jaarlijkse turngala. Marieke
en tenten beklad. Sanne en haar vriendinnen
voelt zich buitengesloten, want zij is niet
trekken zich daar weinig van aan. Marieke is
meegevraagd. Tot Sannes verdriet trekt Marieke hevig verliefd en ook Sanne vindt een van de
steeds meer met Jessie op. Ook Milan bezorgt
jongens leuk. Maar dan slaan de nachtelijke
haar slapeloze nachten. Ze is al tijden verliefd
bezoekers opnieuw toe. Wie heeft het op hun
op hem, maar is hij ook op haar? Nu ze zoveel
kamp gemunt?
traint, heeft ze minder tijd om samen leuke
dingen te doen. En wat doet Evelien steeds
ISBN:  978 90 483 1402 7 - Prijs €12,50

Groetjes,
Pien

Hoi allemaal,
Wij zijn Feline, Binasa, Aïda, Danysha, Rosalie en Emma. Wij turnen op de Basic Gym van
Edwin, Pien & Marleen op zaterdag aan de Mussenstraat. Wij turnen elke zaterdag van 9:00
t/m 10:30 uur en hebben altijd hele leuke lessen! Wij beginnen de les altijd met een spelletje
en doen we altijd houding & beweging. Dit zijn allemaal oefeningen waar we sterk en lenig van
worden. Daarna gaan we bezig op de toestellen. Elke les doen we wel wat anders, we hebben
even een lijstje gemaakt met voorbeelden wat we allemaal in de les doen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwaaien in de ringen
Klimmen in het wandrek of klimraam
Handstanden en radslagen op de lange mat
Zwaaien als Tarzan in de touwen
Of als aapjes omhoogklimmen in te touwen
Duikelen in de ringen
Trampolinespringen
Trampolinespringen over de kast
Van de kast in de trampoline springen
Over een dikke mat klimmen met touwen
Koprollen en zweefrollen
Salto’s springen
En nog veeeeeel meer leuke oefeningen!

Lijkt het je leuk om een keer mee te komen doen? Dat kan natuurlijk, elke zaterdag (behalve
de zaterdagen in de vakanties, natuurlijk) ! De les begint om 9:00 uur en je kan gerust een keer
mee komen doen! Wij zouden dat heel leuk vinden!
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Activiteiten

Activiteiten seizoen ‘16/’17
In het komende turnseizoen worden er weer
veel activiteiten georganiseerd door de
activiteiten commissie en leiding. Inmiddels
hebben we al een turninstuif en filmavond
gehad en ook de pietenochtend was een
succes. Maar er komen nog meer leuke
activiteiten voor al onze leden.
Er komt nog een speurtocht en een
vossenjacht, maar ook paaseieren zoeken
voor de jongsten en een moordspel/
smokkeltocht voor de ouderen. Uiteraard
nog een turninstuif in het begin van het
nieuwe jaar. En “de onderlinge wedstrijden”
voor al onze recreatieve leden. Naast
deze wedstrijd organiseren we met de
wedstrijd/accommodatie commissie ook nog
verschillende individuele wedstrijden voor
de selectie. Dus….. voor iedereen die het
leuk vindt…..kom gezellig bij de activiteiten
meedoen of kijken.

Turninstuif

Let op de agenda in de Nieuwsbrief, de TCT
site of kijk op Facebook.

Turninstuif

Pietenochtend

Turninstuif

Pietenochtend

Turninstuif

Morsink
Twents linnenhuis

de Wets traat 1 Hengelo 074 - 2432752
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Reisverslag

RIO de Janeiro
Wij, Ammelie Nijhuis en Carlien Versteeg,
hebben afgelopen zomer een geweldige reis
gemaakt. We zijn naar de Olympische Spelen
in RIO de Janeiro, Brazilië geweest. We hebben
een aantal bezienswaardigheden bekeken en
natuurlijk Olympische Wedstrijden bezocht. Ook
in het Holland Heineken House zijn we twee
keer geweest. Na de Spelen zijn we naar de
Amazone gegaan, waar we bijzondere dingen
hebben gezien en meegemaakt.
Eén van de Olympische Wedstrijden die we
hebben mogen zien speelde zich af op het
hockeyveld. Het was een hele zonnige dag en
de Nederlandse heren en dames deden het
heel goed. Helaas werd het gelijkspel en verloor
Nederland, maar dat mocht de pret niet drukken.
Naast hockey hebben we ook turnen, basketbal,
volleybal en beach-volleybal bekeken.
Bij de turnhal hebben we een beetje illegaal
de wedstrijd die erna aanving ook gekeken, we
hebben onszelf naar binnen gesmokkeld. Hierdoor hebben we de Nederlandse dames gezien,
samen met veel Nederlandse fans.

Olympische Spelen 2016

De Suikerbroodberg hebben we ook bewonderd. Dit is een berg in de baai van Guanabara.
We gingen in een soort groepsskilift naar boven.
We keken uit over het water en de bergtoppen.
Heel bijzonder en mooi!
We hadden een lekker strand dichtbij ons hotel
in Niteroi. Icaraí beach wordt het strand genoemd. We moesten elke dag een half uur met
de bus en pont om naar RIO te komen. Reizen
met het openbaar vervoer in een ander land is
een leuke ervaring. Onderweg ben je altijd druk
met puzzelen waar je heen moet en je krijgt
soms hulp van andere mensen.

Buiten de wedstrijden gingen we de omgeving
van Rio ontdekken. We hadden lekker weer bij
deze tocht. We moesten eerst een heel stuk
met de bus en daarna nog een stuk lopen. Na
lang zoeken hadden we het punt gevonden
waar we op moesten stappen om met een busje
het laatste stuk naar boven te kunnen. De tocht
was geweldig en het uitzicht was super. Weer
een prachtige dag.
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De Corcovado - Het Jezusbeeld.
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Zaterdag 5 november jl. werden de
plaatsingswedstrijden voor het NK
groepsspringen in Goes gehouden. Hieraan
werd door drie teams deelgenomen: een
jeugd A-team, een junioren B-team en
het senioren B-team waren in een nieuwe
samenstelling aanwezig.
Het was spannend, omdat de teams nog
niet veel samen hadden kunnen trainen.
’s Morgens moest het jeugd-A team,
bestaande uit Juul Nabers, Eefje
Zwankhuizen, Manouk Sanders, Amelie
Bodegom, Nathalie Elias, Emma-Sophie
Merjan en Isa Moes, springen op de
onderdelen trampoline, trampoline/
pegasus, plankoline/kast en airtrack. Ze
wisten zich op alle toestellen te plaatsen
voor het NK en met een superscore op de
airtrack van 24,60.
Ook het junioren B-team, bestaande uit
Anne Veenstra, Shelly Henson, Sophie
Rietman, Puck Waanders, Maura Koops,
Carmen Baks, Babs Fluttert, Isabella Marini
en Lisette Esveldt, liet  ’s morgens zien wat
ze waard waren: op trampoline werden
ze 2e, trampoline/tafel 2e, trampoline/
pegasus 1e, plank/pegasus 1e en airtrack
1e. Ook zij hebben (met een beetje meer
ervaring inmiddels) laten zien dat ze op het
NK thuishoren.
’s Middags waren de senioren-B aan de
beurt. Dit team, bestaande uit Femke
Rouwen, Yade Beeftink, Jolien Kalkhaar,
Nikki Voogtsgeerd, Yara ter Huurne,
Manon Rouwen, Fabiënne Smeets, Lisa
Schildkamp en Rosan Krikke, moest in een
groter deelnemersveld laten zien waar
ze voor stonden. Ook zij hebben zich op
alle onderdelen geplaatst voor het NK; zij
werden op trampoline/tafel 3e, trampoline/
pegasus 3e, plank/pegasus 1e, airtrack 1e
en op trampoline ook 1e .

Groepsspringwedstrijd C-D-E in Nieuwleusen
Zaterdag 29 oktober jl. werd er in
Nieuwleusen gesprongen met drie teams
tijdens het groepsspringen in de C, D en E
lijn. Voor veel van onze meisjes een eerste
kennismaking met een wedstrijd. Spannend
dus!!
Allereerst begon ‘s morgens onze
dames jeugd-E; voor allemaal de eerste
officiële wedstrijd en dat ook nog in
het wedstrijdpakje! De een was wat
zenuwachtiger dan de ander, maar onder
begeleiding van Ammelie, Fabiënne en
Femke kwam het helemaal goed.
Flore Vonkeman, Jenna Nijhuis, Britte
van het Bolscher, Hieke Falkman, Nienke
Snuverink en Sanne Logtenberg hebben
een nette 13e plaats op trampoline en een
16e plaats op airtrack behaald en dat in een
groot deelnemersveld; knap hoor! Helaas
kon Lobke Krooshof het team niet komen
versterken vanwege een blessure.

Groepsspringen

Groepsspringen

Plaatsingswedstrijd groepsspringen A-B in Goes

’s Middags waren de jeugd C en D aan
de beurt. Een paar dames hadden al wat
ervaring binnen het wedstrijdwereldje,
maar ook hier was dit voor de meesten
hun eerste wedstrijd- ervaring.  Het jeugd
D-team, bestaande uit Lyssa Middelbos,
Jessica van Wieren, Jasmijn Meijer, Marit
Groenewegen, Shania Bakker en Sterre
van der Veer hebben een mooie 8e plaats
op trampoline en een 7e plaats op airtrac
behaald. Louise Bodegom van het D-team
was helaas geblesseerd, waardoor ze deze
keer niet mee kon doen.
Het jeugd C-team, met de meeste ervaring,
liet zien waar veel oefenen en ervaring
toe kan leiden: twee podiumplekken
werden behaald door Lynouk Bruins, Demi
Vogt, Jillyan Droppers, Emily Papuyzen,
Lynn Heppenhuis en Sysa van Hetten. Op
trampoline en airtrack werden ze 3e.
Dus: een geweldige prestatie!

Kortom: voor het NK op 10 december in
Rotterdam is dit, met 14 plaatsingen, een
geweldige start!
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We zijn als Bladgoud redactie erg blij met onze vaste adverteerders. Reden om eens nader
kennis te maken met een van hen. Dit keer met Pedicurepraktijk Gaby.
Even voorstellen………
Ik ben Gaby Bruins, Pedicure sinds 2008
met een eigen praktijk aan de Ereprijs 60
te Oldenzaal. Ik wil jullie iets vertellen over
de werkzaamheden van een pedicure.
Verzorging van de voeten is heel belangrijk,
want wanneer je je voeten niet goed
verzorgt kunnen er verschillende problemen
ontstaan: bijvoorbeeld voetschimmel,
wratten, ingroeiende teennagels,
schimmelnagels, huidproblemen en
wanneer het probleem dieper zit zelfs
lichamelijke klachten. Ik zal me richten tot
de voetschimmel, wratten en ingroeiende
teennagels. Dit zijn denk ik de grootste
risico’s die de turn(st)ers lopen vanwege het
sporten/douchen op blote voeten.
Voetschimmel
Voetschimmel en -wratten dienen te allen
tijden behandeld te worden, omdat deze
uiterst besmettelijk zijn. De voetschimmel
is extreem besmettelijk, wat direct wordt
doorgegeven bijvoorbeeld via de douche,
sokken en schoeisel, maar ook wanneer je
je voeten niet goed afdroogt. Dan kan de
schimmel lekker gedijen op een warme,
vochtige plek. Hier zijn middelen voor die je
kunt aanschaffen bij een drogisterij of via je
huisarts.
Wratten
Deze zijn ook extreem besmettelijk. Een
wrat is een virus en wanneer een wrat stuk
gaat en gaat bloeden dan is deze open en
geef je het virus door, MAAR een wrat kan
ook een breukje krijgen door bijvoorbeeld
druk of wrijving. Dan scheurt de wrat en
komt er vocht vrij wat je niet kunt zien
en dan geef je ongemerkt het virus weer
door. Ook hier zijn middelen voor die je
kunt aanschaffen bij een drogisterij of
via je huisarts. Het ADVIES is dan ook om
gebruik te maken van badslippers en deze
aan te doen in openbare gebouwen zoals
sporthallen, zwembaden en douches.  
Ingroeiende teennagel.
Wanneer je de nagels niet goed knipt
(dus met de nagel rond meeknipt) gaan
de hoeken van de nagels drukken in de
nagelwal (zijkant onder de nagel). Daarom

is het beter om de nagel ALTIJD recht af te
knippen. De lengte van de nagel is goed,
wanneer je je vinger op de teentop legt
en de nagel gelijk loopt met de vinger. Het
kan natuurlijk voorkomen dat je tijdens
het sporten, struikelt, valt of ergens tegen
aanloopt en dat dan een nagel afscheurt.
Dit gebeurt natuurlijk altijd in de richting
die je niet wilt, waardoor de nagel na een
tijdje pijnlijk wordt. Wanneer het rondom
de nagel wat rood en gezwollen wordt en
het soms ook wat nattig of pussig, dan heb
je een ingroeiende teennagel. Je kunt in
eerste instantie naar een pedicure gaan,
die de nagel dan drukvrij kan leggen door
middel van het opvullen van de onderkant
van de nagel met een soort stof ook wel
copeline genoemd. De pedicure kan ook
een nagelbeugel plaatsen waardoor de
nagel gelift wordt en de teen direct pijnvrij
is. De podotherapeut kan eveneens een
nagelbeugel plaatsen. Mocht het in het
ergste geval niet meer lukken, dan zal de
pedicure je doorverwijzen naar je huisarts
en wordt er een operatie verricht aan de
nagel.

Pedicurepraktijk Gaby

Van onze adverteerder

Conclusie: wees zuinig op uw onderdanen,
want ze dragen u de hele dag en verdienen
daarom een uitgebreide en deskundige
verzorging. Voor vragen of eventuele
afspraken ben ik bereikbaar via de mail:
gabybruins@hotmail.com of telefonisch op
nummer: 06-12100112.
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Turnen is natuurlijk hartstikke leuk in de
turnlessen, maar je kan ook heel veel thuis
oefenen voor de turnlessen! Veel oefenen
op handstanden, radslagen, bruggetjes,
koprollen en spagaat is heel slim, want dan
word je steeds beter en leniger. Je moet
alleen wel even opletten als je thuis turnt!
Hieronder een aantal tips!
• Handstand oefenen: doe dit niet
tegen de deur. Als de deur plotseling
opengaat, door bijvoorbeeld je zusje, val
jij met je hoofd op de grond.
• Koprol en salto oefenen op je bed of
beneden op de bank: doe dit alleen als
je moeder niet kijkt.
• Bruggetje achterover over de bank: let
op dat je niet met je voeten op de tafel
terecht komt: dit doet echt zeer.
• Radslag in de keuken: let op dat je niet
met je voeten een pak drinken van het
aanrecht mept.
• Spagaat oefenen in de kamer. Sluit eerst
de hond op, want die denkt direct dat je
met hem wilt spelen.
• Lenigheid oefenen op het plekje voor de
televisie als er net een voetbalwedstrijd
op is: je vader kan dit vast niet
waarderen als er telkens een been of
arm van jou door het beeld gaat.

•

Doe niet te enge kunstjes als je met je
oma bij een speeltuintje bent, straks
krijgt ze nog een hartaanval.

Haha, dit was natuurlijk een grapje. Hier
zijn wat echt slimme trucs die je thuis kunt
doen:
• Hangen aan de trap
• Handstand platval op een oude matras
• Buikspieren trainen tussen twee grote
stoelen
• Een handstand tegen de muur
• Opdrukken in de kamer
• Bij lekker weer, radslagen in de tuin
• Lenigheidsoefeningen kan je thuis
natuurlijk ook altijd doen
-    Spreidzit en zo ver mogelijk met
     je buik naar de grond
-    Spagaten en split oefenen
• Bruggetje drukken
• Zweefstand doen
• Torentje met je voeten omhoog
Zo, als je hier een beetje rekening mee
houdt, kun je ook thuis lekker veel turnen.
Dan is de week snel om en kun je weer naar
je les in de gymzaal of sporthal toe. Wedden
dat je trainer/trainster ziet dat je veel
geoefend hebt?

Rebus

Puzzel- en kleurpagina

Tips voor thuis
16

Tips voor thuis
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WIJKCENTRUM SLANGENBEEK

ST REE T DANCE KL ASSIEK

HIP-HOP J AZZ- DANCE
M OD ER N

E N ME E R

Dinsdag / 6-9 jaar
Dinsdag / 9-12 jaar

16:30 t/m 17:30 (Kleding: Sportkleding)
18:30 t/m 19:30 (Kleding: Sportkleding)

CONTRIBUTIE

€13,05 p/mnd +GRATIS t-shirt

Wijkcentrum Slangenbeek
Straatburg 5
7559 NM Hengelo
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Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Dag		
Locatie			
Woensdag
Weusthag
Woensdag
Weusthag

Tijd			
09.00-09.45u
09.45-10.30u

Hoofdtrainer
Lilian Visscher
Lilian Visscher

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Dag		
Locatie			
Tijd			
Vrijdag
Mussenstraat
15:30-16:30u
Zaterdag
Slangenbeek
10.00-11.00u
Zaterdag
Floraparkstraat -Enschede  09.00-10.00u

Hoofdtrainer		
Joke Roolvink
Amy Harink
Joke Roolvink

Leeftijd
4-6 jaar
4-6 jaar
4-6 jaar

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dag		
Locatie			
Dinsdag
Slangenbeek
Donderdag
Mussenstraat
Donderdag
Slangenbeek
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Mussenstraat
Zaterdag
Breemarsschool

Tijd			
15.30-17.00u
15.30-17.00u
16.00-17.30u
16.30-18.00u
09.30-11.00u
09.00-10.30u
09.30-11.00u

Hoofdtrainer		
Barbara vd Woning
Jan Mulder
Iris van de Werf
Joke Roolvink
Iris van der Werf
Edwin Cildavil
Maron Tilmans

J/M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Donderdag
Schutzstraat
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Breemarsschool

Tijd			
16.00-17.30u
16.30-18.00u
09.30-11.00u
10.30-12.00u
11.00-12.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Amy Harink
Edwin Cildavil
Leonie Kroeze
Edwin Cildavil
Iris van der Werf
Maron Tilmans

J/M
M
M
M
M
M
M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Dag		
Locatie			
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
18.00-19.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Edwin Cildavil
Leonie Kroeze

J/M
J/M
J/M

Turnmix 16+
Dag		
Vrijdag

Locatie			
Weusthag

Tijd			
20.00-22.00u

Hoofdtrainer
Nathalie Kreuger

D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
18.00-19.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Carlien Versteeg
Amy Harink

J/M
J
J

Jazzballet/Groove Dance (6-14 jaar)
Dag		
Locatie			
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek

Tijd			
16.30-17.30u
17.30-18.30u

Hoofdtrainer		
Nicolette Leppers
Nicolette Leppers

Leeftijd
6-9 jaar
9-12 jaar

Lesrooster

Groove Dance

Overzicht recreatie-lessen 2016-2017

Voor verdere informatie kunt u bellen: Kristy Stijnenbosch  06-14161949
Ook kunt u terecht op onze website www.tctwente.com
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BLOEDCIRCULATIE
PRESTATIES
SPORTEN
SPIEREN
STIMULEERT EN VERBETERT DE

VERHOOGT EN VERBETERT FYSIEKE

GESCHIKT VOOR ALLE

SNELLER HERSTEL VAN

INNOVATIVE

Meer informatie of direct bestellen

www.scalaeurope.nl

