
 

 

 

KALENDER 

Hieronder vindt u belangrijke data voor de komende 

maanden.  

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

 

TRUFFELVERKOOP 

 

          van 30/01/2017 uitdelen brieven tijdens de lessen 

         tot 13/02/2017 uitdelen truffels tijdens de lessen 

 

ACTIVITEITEN in De Mispelaer 

 

            Woe.09/11/2016 14-16u Gymnastiekland voor L1-2  

            Woe.30/12/2016 14-15.30u Sintactiviteit 

 voor Kleuters-L2 

 

TURNFEEST in De Mispelaer 

 

        Zat. 13/05/2017 Turnfeest om 13.30u en 18.30u 

 

LET OP! Tijdens de vakanties of op feestdagen gaan de 

trainingen NIET door! 

 

  

WIST JE DAT… ? 

wij met onze laatste enquête een 

tevredenheidsscore haalden van   8,12 ... 

 

 

                                oktober 2016 
 
 

 
 
 
 

Beste ouders en sportliefhebbers, 

 

Jong en Blij staat weer klaar voor een  

uitdagend jaar vol sportieve disciplines.  

Graag wil ik van deze gelegenheid  gebruik  

maken om mezelf voor te stellen als nieuwe  

voorzitter van de club.  Mijn naam is 

 Ronny De Kempeneer en ik neem de fakkel 

over van Johan De Mulder die gedurende een 

tiental  

jaar de club zeer professioneel geleid heeft.  

Zelf ben ik geboren en getogen in Nieuwkerken 

en in mijn kinderjaren was ook ik een groot aantal jaren lid van 

de club. Ondertussen ben ik nu al een zevental jaar actief lid van 

het bestuursteam.  

Mijn ambitie voor de club is een brede waaier te kunnen 

aanbieden van verschillende disciplines waarin iedereen, van 

kleuter tot volwassene, zijn gading kan vinden. 

Maar ook vooruit kijken, inspelen op de noden en aanbieden 

van nieuwe disciplines hoort daar bij.  De samenwerking met 

Gymfed is belangrijk alsook het verzorgen van diverse 

opleidingen en begeleiding voor onze trainers.  

Verder zal ik nauwgezet toezien op de werking van de club, 

want kwaliteit is iets wat ik hoog in het vaandel draag. 

Uiteraard ga ik al deze uitdagingen niet alleen aan.  Hiervoor 

word ik gesteund en bijgestaan door een sterk bestuur die elk in 

hun domein verantwoordelijkheden hebben. 

Verder wil ik iedereen een sportief jaar toewensen en hoop ik U of 

uw kinderen te ontmoeten in onze club. 

Suggesties, vragen, opmerkingen ronny@jongenblij.be 

 

J en B-Fo 

mailto:ronny@jongenblij.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


