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Nieuwsbrief 2 
 

Ho-Ho-Hoi iedereen, 

 

De kerstvakantie loert om de hoek. Ook wij sluiten onze deuren vanaf zaterdag 24 december tot en met zondag 

8 januari.  

 

De wafelverkoop was een groot succes. We bedanken jullie voor alle inspanningen! De topverkopers waren Janne 

Croon en Zoë Nobels. Zij ontvingen een tegoedbon van Happy Spirit ter waarde van € 50! 

 

Van maandag 23 januari t.e.m. zaterdag 28 januari is het opnieuw ‘Kom op tijd’-week. Zet je beste beentje 

voor en zorg ervoor dat je op tijd bent. Kom 10 minuutjes op voorhand en zorg dat je je naam doorgeeft ter 

registratie en stap op tijd de turn-/danszaal binnen (dus niet: inkomhal/kleedkamer/…). Kom je net op het 

aanvangsuur of later, dan ben je te laat. Ben je op tijd, dan krijg je een kleine verrassing! Ben je niet op tijd, 

ontvang je helaas niets. We kijken naar de grote digitale klok in de sporthal. 

 

Gym- en dansgala 2023 

Neem jij ook deel aan ons Gym- & Dansgala op 27 mei 2023? Gezien ons hoge ledenaantal en de enorme goesting 

om twee keer te schitteren, spelen we met de gedachte om opnieuw twee shows te organiseren (kleutergroepen: 

slechts 1 show ’s middags). Daarvoor hebben we al een eerste indicatie rond ons deelnemersaantal nodig. 

Hieronder vind je een link naar de poll. Vul je deze in voor 31/12?  

https://forms.office.com/r/f5KtT31EEH 

 

 

Turn-, dans- & springkamp 2023 

Happy Spirit organiseert opnieuw een turn-, dans- & springkamp tijdens de paasvakantie. We trekken naar 

Amel van (paas)maandag 10 april tot en met vrijdag 14 april 2023.  

Amel is een dorpje in de Ardennen in het oosten van het land te midden van de bossen. We beschikken er over 

een volledig uitgeruste turnzaal met valkuilen, spiegelwand, grote trampoline,… We logeren in een gezellig huis 

op wandelafstand van de turnzaal. Koken laten we over aan de kookouders. We gaan in Amel niet alleen turnen, 

ropeskippen en dansen, maar spelen ook een groepsspel, organiseren een quiz en andere leuke avondactiviteiten. 

Alle leden geboren in °2016 en vroeger kunnen mee. De prijs voor dit kamp bedraagt € 200, incl. 4 

overnachtingen, maaltijden, trainingen, activiteiten & vervoer Amel => Boortmeerbeek.  

Schrijf je alvast in op de interesselijst voor 31/12. Zo kan jij na de kerstvakantie je plekje als eerste 

reserveren! https://forms.office.com/r/CahLkEZ7m6 
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Géén les:  

Za 24/12 t.e.m. zo 08/01   Kerstvakantie 

Ma 22/02 t.e.m. zo 26/02   Krokusvakantie 

Ma 03/04 t.e.m. zo 16/04   Paasvakantie 

Ma 01/05     Dag van de arbeid 

Do 18/05     Hemelvaart 

Do 25/05 t.e.m. za 27/05   Organisatie Gymgala - afwijkende regeling – info volgt 

Einde seizoen: za 27/05   Géén les meer na het Gymgala op 27/05 

 

Activiteiten:  

‘Kom op tijd’-week    ma 23/01 t.e.m. za 28/01 Maar eigenlijk altijd ; ) 

Kamp Amel     ma 10/04 t.e.m. vr 14/04 Leden °2016 en vroeger 

Gym- & dansgala: Generale repetitie  zo 21/05     Info volgt 

Gym- & dansgala: Opbouw zaal    do 25/05   Info volgt 

Gym- & dansgala: Algemene doorloop (try out) vr 26/05 - avond   Info volgt – niet voor kleuters  

Gym- & dansgala: Dé show!   za 27/05 – hele dag   Info volgt  

 

Wist je dat: 

• Onze trainers en bestuursleden afgelopen weekend het Gymgala in de Lotto Arena bijwoonden? Bekijk 

de aftermovie op https://www.gymgala2022.be/home.  

• Het WK Turnen 2023 in ons eigenste Antwerpen zal plaatsvinden? En jij kan erbij zijn! Reserveer je 

tickets via https://antwerpgymnastics2023.com/nl.  

• Je via www.happyspirit.be onze trainers kan bewonderen en een heleboel informatie kan terugvinden, 

zoals geplande activiteiten en dagen waarop het geen les is? Je kan ons ook terugvinden én liken op 

Facebook!  

• Happy Spirit een Troopervereniging is? Shop online via Coolblue, Jbc, Decathlon, Zeb en nog zoveel 

andere winkels en steun hiermee onze club. Op onze Trooperpagina www.trooper.be/happyspirit staan 

links naar verschillende webshops. Surf via die links op de Trooperpagina naar de webshop van je keuze. 

Door deze link steun jij onze club, zonder hiervoor iets extra te moeten uitgeven. Van elke aankoop die 

jij doet, gaat een klein bedrag naar onze club. Zeker doen! 

 

 

Fijne feesten, wij wensen jullie een knetterend 2023!  

Trainers & Bestuur Happy Spirit 
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