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De vakantie zit er weer op … maar de start van het 

nieuwe sportjaar van Jong en Blij komt eraan ! 

Het belooft weer een jaar vol uitdagingen te 

worden! 

Dit jaar staat een audit op het programma van 

Gymfed voor verlenging van ons Q4GYM 

kwaliteitslabel. 

Ik ben ervan overtuigd dat we dit samen met de 

trainers tot een goed eind zullen brengen. 

Hopelijk kan ik jullie eens ontmoeten tijdens één 

van de lessen of activiteiten die we dit jaar 

organiseren. 

 

Ronny De Kempeneer 

Voorzitter Jong en Blij vzw 

 

WELKOM! 

J en B-Fo 



 

 

WIST JE DAT… ? 

 

• Er reeds 308 leden zich online hebben 

ingeschreven? 

• Je lid kan worden van onze facebookpagina 
 ‘Turnkring Jong en Blij vzw Nieuwkerken-Waas’ 

om de laatste nieuwtjes en foto’s te zien? 
• Ons eerste festiviteit zal doorgaan op zat. 

 21 oktober 2017? We houden dan onze 

jaarlijkse bingo met winterBBQ. Hou facebook 

en onze site in het oog om je in te schrijven!  

• We dit sportjaar starten met 48 enthousiaste 

trainers!  

 
Heeft u nog vragen? 

 

Ronny De Kempeneer 

ronny.dekempeneer@telenet.be  0475490652 

Peggy Goossens  

 peggygoossens1@telenet.be  0485066805 

Hilde Thys    

 hilde.thys2@telenet.be   0477925630 
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CONTACTPERSONEN 

 

Ons bestuur is een enthousiast team waarvan elk 

verantwoordelijk is voor een onderdeel van onze 

club. Indien je een specifieke vraag hebt kan je 

hieronder zien wie je best aanspreekt. 

Alle telefoonnummers en mailadressen kan je ook 

vinden op onze website bij het onderdeel ‘bestuur’. 

 
 

Voorzitter:     Ronny De Kempeneer 

Financiën:   Frans Van den Bossche en Kris Boel 

Secretariaat:    Frans Van den Bossche 

Sportieve cel:  

- Recrea jeugd:  Peggy Goossens en Ines Vanhecke 

- Recrea Volwassenen:  Kris Boel 

- Dans:      Nikki De Ruysscher 

Communicatie:    Ilse Van Dommelen 

Sponsors & vrijwilligers:  Nikki De Ruysscher 

Festiviteiten:   Hilde Thys 

Activiteiten:    Ines Vanhecke 

Logistiek:     Dirk Van Gulck 

Ledenbeheer:    Danny Vanhecke 

KALENDER 



 

Hieronder vindt u belangrijke data voor de komende 

maanden.  

Meer info kan u vinden op onze website of via Facebook. 
 

 

DANSOPTREDENS in Nieuwkerken 

   Zo.   10/09/2017 15.30u Kermis op het dorp  

   Zo.   01/10/2017 15.30u Statiekermis aan het 

station 

FESTIVITEITEN in De Droomballon 

  Zat.   21/10/2017  BBQ- & bingoavond 

TRUFFELVERKOOP 

Va. 29/01/2018 uitdelen brieven tijdens de lessen 

Tot 19/02/2018 uitdelen truffels tijdens de lessen 

 

ACTIVITEITEN in De Mispelaer 

Woe.08/11/2017 14-16u Gymnastiekland voor L1-2  

Woe.06/12/2017 14-15.30u Zotte Sint voor Kleuters-L2 

 

ACTIVITEITEN in ‘t Verschil 

Zat. 17/09/2017 24/09/2017 Auditie wedstrijdteam dans  

Vrij. 22/06/2018  Limonadebal, info volgt 

 

TURNFEEST in De Mispelaer 

Woe. 07/03/2018 

Zat. 10/03/2018 

Generale repetitie 

Turnfeest om 13.30u en 18.30u 

 

 

LET OP! Tijdens de vakanties of op feestdagen gaan de 

trainingen NIET door! 


