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Nieuwsbrief 1 
 
 
Het gloednieuwe seizoen kende een vliegende start! Van de salto’s in de trampoline tot de groovy moves tijdens 
de dansles: jullie hebben er duidelijk zin in! 
 
Gedurende het seizoen volgen enkele nieuwsbrieven. Neem je deze telkens grondig door? Er staat namelijk 
heel wat nuttige info in. Veel leesplezier met dit eerste exemplaar! 
 
Van maandag 26/09 t.e.m. zaterdag 01/10 is het ‘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.  
 
Vanaf maandag 03/10 zal er geen registratie meer plaatsvinden in de inkomhal. De trainers zullen de aanwezige 
leden bij aanvang van de training zelf registreren in de turn-/danszaal. Ouders zijn in deze zalen niet 
toegelaten. De afspraken rond (het wachten in) de gebruikelijke kleedkamers, afzonderlijke ingang/uitgang 
turnzaal etc. blijven onveranderd.  
 
Vergeet je deze belangrijke zaken niet?  

- Ga thuis al naar het toilet.  
- Draag aangepaste kledij, doe je haren in een staart, laat juwelen thuis.  
- Kom op tijd & haal je kind op tijd op.  
- Kan je niet aanwezig zijn? Verwittig ons dan via happyspirit@live.be  

 
Om onze clubkas te spijzen, houden wij net zoals de voorbije jaren een wafelverkoop. Verkoop ook jij enkele 
dozen? Of kroon jij jezelf tot topverkoper? Meer info over de wafelverkoop ontvang je binnenkort via een 
afzonderlijke brief.  
 
Wij organiseren opnieuw pasdagen! Een trui, t-shirt, turnpak,… kom de clubkledij passen en bestellen in de 
sporthal op zaterdag 01/10 van 10:00 tot 15:00 uur. Opgelet: het is op 01/10 ook nog Kom op tijd-week. Als je 
iets wilt passen, kom je best ruim op voorhand, of je doet dit rustig na de training. 
 
Je kan de datum van ons Gym- & Dansgala alvast in je agenda noteren, nl. zaterdag 27/05/2023! Showtime!  
 
Kan je de namen van je trainers maar niet onthouden, of belandt deze nieuwsbrief iets te snel bij het oud 
papier? Via onze website www.happyspirit.be kan je onze trainers bewonderen en een heleboel informatie 
terugvinden, zoals geplande activiteiten en dagen waarop het geen les is. Je kan ons ook terugvinden én liken 
op Facebook!  
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Géén les:  
Do 13/10      EHBO-opleiding 
Ma 31/10 t.e.m. zo 06/11   herfstvakantie 
Vr 11/11     wapenstilstand 
Za 24/12 t.e.m. zo 08/01   kerstvakantie 
 
Activiteiten:  
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: 

x Ons trainersteam werd versterkt door Amber, Jade, Lize, Loes & Sander? 
x Onze trainers verschillende opleidingen volgen? Zo staat er binnenkort een cursus EHBO op het 

programma! 
x Happy Spirit deelneemt aan Boortmeerbeek Feest op zondag 09/10? Breng onze stand op de parking 

van de sporthal zeker een bezoekje tussen 13:30-17:00 uur. 
x 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! 

 
Wij wensen jullie een spetterend turn- en dansseizoen!  
 
Trainers & Bestuur Happy Spirit 


