
                                                                  

 
 

 

 

 
Sportstraat 1   9820 Merelbeke  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Beste ouders en gymnast,                         
 
Mis je turnen in de vakantie ook zo hard? Heb je nood aan handenstanden,radslagen,salto's,...  
Dan hebben wij de ideale oplossing voor jou!  

Dit jaar organiseren we opnieuw 2 turnkampen!      
 
Deze gaan door op volgende data : 
Kamp 1 : 03/07/’23 – 07/07/’23 
Kamp 2 : 17/07/’23 – 2O/07/’23 (Hier voorzien we ook een KLEUTERKAMPJE! )  
 
Deze weken worden gevuld met een boeiend programma vol oefeningen op maat afgewisseld met 
spelletjes/dans/..., georganiseerd door enkele van onze trainers.   
 
Waar?  Sporthal Merelbeke 
 
Wanneer? Kamp 1 : 03/07/’23 – 07/07/’23 (Turnkamp) 

       Kamp 2 : 17/07/’23 – 20/07/’23(Turnkamp + kleuterkampje (kleuters vanaf geboortejaar 2019)).  
 
Voor wie? : Voor gymnasten tussen 6 en 18 jaar die reeds een basisvorming gymnastiek hebben genoten. 
(beheersing van rad en veel enthousiasme is verplicht) 
 
Kostprijs? Kamp 1 : 125 euro (voor leden) , 135 euro (niet – leden) 
        Kamp 2  : 100 euro (voor leden), 110 euro (niet – leden)  
 
Hoe ziet een dag eruit?  
08u00 - 09u00 : opvang 
 09u00 – 12u00: activiteiten (turnen) 
12u00 – 13u00: lunchpauze 
13u00 – 16u00: activiteiten (turnen/spelletjes/...) 
16u00 – 17u00: opvang 
 
Inschrijvingen?  
Stuur een mailtje naar : turnkamptom@hotmail.com 
Vermeld zeker naam,leeftijd,'turnervaring'.  
Wij voorzien ook een T-shirt voor elk kind.  Graag bij de inschrijving ook de maat van T-shirt die jullie wensen 
vermelden. 
Wij sturen een mailtje terug met bevestiging. Jouw inschrijving is pas definitief nadat we jouw storting 
ontvangen hebben.  
Het bedrag mag gestort worden op : BE68 7360 1384 8634 , met vermelding van ‘naam gymnast’ + ‘periode 
turnkamp’.  
 
Tot wanneer inschrijven?  
Je kan inschrijven tem zaterdag 25/03/'23.  
Let op!  Plaatsen zijn beperkt, dus om zeker te zijn van deelname, schrijf tijdig in!  
 
Contactpersoon :  
Karen Haentjens : 0497/57 51 16  
Jorien De Meulemeester en Frouke De Braekeleer 
 
Je kan ons ook steeds bereiken op volgende e-mailadres: turnkamptom@hotmail.com 

 
Met sportieve groeten, 
Het TOM – bestuur 


