
 

EXTRA TRAININGSUREN PAASAVAKANTIE 

Beste ouders, gymnasten en dansers 

Als voorbereiding op ons turn- en dansfeest van zondag 30 april zijn er enkele extra trainingen.  

We weten dat sommigen op reis zijn en anderen op bepaalde momenten misschien moeilijk kunnen 

komen, maar graag zoveel mogelijk aanwezig zijn. 

Voor de kleuters die enkel naar het kleuterturnen komen zijn er geen extra lessen.  

Hier een overzicht:  

 kleuterdans (Tessa S) 
o maandag 3 april van 17u tot 18u15 
o maandag 10 april van 17u tot 18u15 
o opgelet: maandag 17 april is er geen les (paasmaandag) 

 

 dans 1 (Tessa C) 
o maandag 3 april van 17u45 tot 19u 
o maandag 10 april van 17u45 tot 19u 
o woensdag 12 april van 16u tot 17u 
o opgelet: maandag 17 april is er geen les (paasmaandag) 

 

 dans 2 (Femke) en dans 3 (Kathelijn en Tine) 
o dinsdag 4 april van 18u tot 20u 
o vrijdag 7 april van 16u30 tot 17u30 
o dinsdag 11 april van 18u tot 20u 
o vrijdag 14 april van 16u30 tot 17u30 

 

 dans 4 (Lies) 
o donderdag 6 april van 18u tot 19u15 
o donderdag 13 april van 18u tot 19u15 

 

 dance technique (Lies) 
o donderdag 6 april van 18u45 tot 20u 
o donderdag 13 april van 18u45 tot 20u 

 

 dans 5 (Tessa S) 
o woensdag 5 april van 20u tot 21u 
o donderdag 6 april van 20u tot 21u 
o woensdag 12 april van 20u tot 21u 
o donderdag 13 april van 20u tot 21u 

 

 turnen K3 - 1ste lj (Debby en Marine) en turnen 1ste mb en ouder (Karen B) 
o woensdag 5 april van 17u tot 19u 
o woensdag 12 april van 17u tot 19u 

 
 
 
 



 
 turnen 2de lj - 4de lj (Evi, Karen D, Jelle, Kato) 

o zaterdag 1 april van 13u30 tot 15u 
o zaterdag 8 april van 13u30 tot 15u 
o dinsdag 11 april van 13u tot 15u 
o zaterdag 15 april van 13u30 tot 15u 

 

 turnen 5de lj - 2de mb (Anke en Evi) 
o zaterdag 1 april van 15u tot 16u30 
o zaterdag 8 april van 15u tot 16u30 
o zaterdag 15 april van 15u tot 16u30 

 

 recrea + (Ellen, Lisa, Sarah S) 
o zaterdag 1 april van 16u30 tot 18u30 
o maandag 3 april van 18u tot 19u30 
o woensdag 5 april van 15u tot 16u 
o zaterdag 8 april van 16u30 tot 18u30 
o maandag 10 april van 18u tot 19u30 
o woensdag 12 april van 15u tot 16u 
o zaterdag 15 april van 16u30 tot 18u30 

 

 testgroep (Justine, Machteld, Sarah, Barbara) 
o zaterdag 1 april van 16u30 tot 18u30 
o dinsdag 4 april van 17u tot 18u30 
o woensdag 5 april van 16u tot 18u 
o zaterdag 8 april van 16u30 tot 18u30 
o dinsdag 11 april van 17u tot 18u30 
o woensdag 12 april van 16u tot 18u 
o zaterdag 15 april van 16u30 tot 18u30 

 

 pré competitie (Justine, Karolien, Sarah, Rinske, Hendrik) 
o maandag 3 april van 18u tot 19u30 (voor wie op maandag komt) 
o woensdag 5 april van 18u tot 19u30 (voor wie op woensdag komt) 
o vrijdag 7 april van 17u30 tot 19u30 (iedereen) 
o zaterdag 8 april van 16u30 tot 18u30 (iedereen) 
o maandag 10 april van 18u tot 19u30 (voor wie op maandag komt) 
o woensdag 12 april van 18u tot 19u30 (voor wie op woensdag komt) 
o vrijdag 14 april van 17u30 tot 19u30 (iedereen) 
o zaterdag 15 april van 16u30 tot 18u30 (iedereen) 

 

 acro (Sarah en Karolien) 
o zondag 2 april van 10u tot 12u) 
o donderdag 6 april van 16u30 tot 18u 
o zondag 9 april van 10u tot 12u 
o donderdag 13 april van 16u30 tot 18u 

 

 air-track (Anke) 
o vrijdag 7 april van 18u tot 20u 
o vrijdag 14 april van 18u tot 20u 

 
 
 



 
 open gym 

o zaterdag 1 april van 18u30 tot 20u30 
o zaterdag 8 april van 18u30 tot 20u30 
o zaterdag 15 april van 18u30 tot 20u30 

 

 competitie 
o zaterdag 1 april van 10u30 tot 12u30 (iedereen) 
o maandag 3 april van 18u tot 20u (voor wie op maandag komt) 
o dinsdag 4 april van 18u tot 20u (voor wie op dinsdag komt) 
o woensdag 5 april van 18u tot 20u (voor wie op woensdag komt) 
o vrijdag 7 april van 17u30 tot 19u30 (iedereen) 
o zaterdag 8 april van 10u30 tot 12u30 (iedereen) 
o maandag 10 april van 18u tot 20u (voor wie op maandag komt) 
o dinsdag 11 april van 18u tot 20u (voor wie op dinsdag komt) 
o woensdag 12 april van 18u tot 20u (voor wie op woensdag komt) 
o vrijdag 14 april van 17u30 tot 19u30 (iedereen) 
o zaterdag 15 april van 10u30 tot 12u30 (iedereen) 

 
 

 


