Gymclub
GIOS Liedekerke
vzw
TURNZAAL BASISSCHOOL SINT-ANTONIUS
(INGANG LANGS FABRIEKSSTRAAT)

 Proefles ENKEL op 1 september
om 14 u voor 1ste tot en met 4de leerjaar en
om 15u voor hogere leeftijdsgroepen
en op 4 september om 10u voor alle kleuters.
 ENKEL DIGITAAL VANAF 20 juli via
inschrijvingsvingsformulier terug te vinden op
de website

Alle informatie:
info@gymclubGIOS.be

www.gymclubGIOS.be

gymclubGIOS

Betaling van het lidgeld kan ENKEL
via overschrijving : BE92 7370 4887 6323
en ten laatste tegen 30 september –
NADAT u hiervoor een mail hebt
ontvangen.
De lessen gaan door in de turnzaal van de
Basisschool Sint-Antonius - Liedekerke
(ingang langs de Fabrieksstraat)

Ons aanbod

Waarom kiezen voor

(onder voorbehoud van inschrijvingen)
Maandag
17u45 -19u45
Woensdag
17u30-19u30
Zaterdag
12u-14Uu
Maandag
20u -21u
Woensdag
14u30-15u30
Woensdag
15u30-16u30
Woensdag
16u30-17u30

Goed om weten ...
Via het ziekenfonds krijg je jaarlijks een deel van
je inschrijvingsgeld terug, attesten beschikbaar
(bedrag is ziekenfondsafhankelijk).
Samenwerking met het gemeentebestuur
in verband met het vrijetijdskompas.
Meer info via de sportdienst
pieterjan.vansteendam@liedekerke.be
* of
6u via
lesgeld
keurgroep/ ° verzekeringspremie
sociaalhuis@liedekerke.be
Korting vanaf een derde inschrijving per gezin

Woensdag
19u30-20u30
Zaterdag
10u-11u
Zaterdag
11u-12u

Gediplomeerde lesgevers
Keurgroep
o.l.v.
Summer/Britt/Jana
Damesturnen
o.l.v. Lieve
Toestelturnen
(1ste en 2de lj)
o.l.v. Summer en Britt
Toestelturnen
(3de en 4de lj)
o.l.v. Summer en Britt
Toestelturnen
(5de en 6de lj)
o.l.v. Summer en Jana
Toestelturnen
(secundair)
o.l.v. Jana
Kleuterturnen
(Instappers en 1ste
kleuterklas)
o.l.v. Summer
Kleuterturnen
(2de en 3de
kleuterklas)
o.l.v. Summer

Kwalitatief materiaal
€ 330* + € 15°

€ 90 + € 15
€ 90 + € 15

Indien 2 lesgevers per groep wordt er gewerkt in
niveaugroepen,…
Reeds jarenlang actief in Liedekerke
(onder naam Turnkring Liedekerke)
olv Lieve Brijs - Olympische Spelen 1960)
Aandacht voor seniorenwerking
Werking met ‘gymstars’-programma
Deelnemen aan wedstrijden mogelijk

€ 90 + € 15

Samenwerking met gymfederatie
Lid van sportraadLiedekerke

€ 90 + € 15
€ 90 + € 15

€ 90 + € 15

€ 90 + € 15

Het werkjaar start de tweede woensdag
van september en eindigt eind juni.
Er zijn geen lessen tijdens de
schoolvakanties.

