Nieuwsbrief oktober
2018-2019

Welkom in onze club!
In onze 32 recreagroepen verwelkomen we 730 gymnasten. We wensen hen
allen een leerrijk en sportief turnjaar toe. We kijken ernaar uit om hen aan het
werk te zien op het turnfeest op 11 mei.

Tumbling op de Loulé Cup in Portugal
We kijken terug naar een fantastische
week in Loulé. Deze internationale
wedstrijd was voor onze gymnasten
een zeer leerrijke ervaring. Helena
Lison behaalde een bronzen medaille
bij de 13-/14-jarigen! Daarnaast
turnden ook Marthe De Leeneer (8ste
plaats) en Sara Neyrinck (11de plaats)
knappe
reeksen
binnen
deze
leeftijdsgroep. Sam Van Den Berghe
(5de plaats – U13) en Nore Schockaert
(9de plaats – U13) behaalden mooie
resultaten in Loulé. Proficiat aan alle
gymnasten en trainers!

Acro in actie op de levensloop
Onze acrogymnasten kregen
de eer om de Levensloop 2018
in Aalst te openen met hun
nieuw demonummer. Onze
clubbijdrage voor het goede
doel. Het resultaat mocht
gezien worden, bedankt voor
jullie inzet. De organisatie
verliep vlot door de vele
helpende
handen
van
(groot)ouders, dankjewel!

Samen naar het Gymgala

Beste turnliefhebbers,
Koninklijke Turnkring Aalst organiseert een uitstap naar het Gymgala op zondag
16 december 2018. Een evenement waar je kan genieten van de wereldtop
binnen alle gymnastiek disciplines.
Neem zeker een kijkje op de website van de Gymfed (www.gymfed.be).
Praktische info voor zondag 16 december 2018:
 Vertrek: 12.30 uur stipt aan het sportcomplex Schotte


Je ticket krijg je op de bus



Start voorstelling: 14 uur



Einde van de voorstelling +/- 16.45 uur



Aankomst: +/- 18 uur aan het sportcomplex Schotte



Prijs: 36 euro (toegangsticket 28 euro + vervoer naar Antwerpen met bus
8 euro) - Wil je bij de groep zitten maar zelf met de wagen rijden, dat
kan zeker.

Wie graag meegaat, gelieve in te schrijven via onze website
(www.turnkringaalst.be). Hier vind je een invulformulier met de nodige info over
de tickets, het vervoer en de betaling.
Inschrijven kan ten laatste t.e.m. 28 november 2018.

Kennismaking
Wil jij ook de ouders van de gymnasten uit de groep van je zoon of dochter
leren kennen? Graag nodigen we jullie uit om kennis te maken met elkaar. We
ontvangen jullie op verschillende dagen, geven uitleg over de werking, de
trainers, vrijwilligerswerk, API …
Wanneer?
 Maandag 22 oktober 2018:
o

om 19 uur: groep wit en wit pro

o

om 19.45 uur: groep geel en beloftevolle jongeren

o

om 20.30 uur: groep oranje en oranje pro

 Dinsdag 23 oktober 2018:
o

om 19.30 uur: groep rood, paars, groen, blauw en zwart

o

om 20.15 uur: panter, poema, lynx en sprinkhaan

Hopelijk tot dan!

