
 

 

G Gym Turnkring Vlamertinge  

zoekt steun ! 

 

Ieder jaar brengt de Studio Brussel actie 'De Warmste Week' heel wat vrijwilligers op 

de been voor het goede doel. Ook DE G GYM WERKING VAN TURNKRING 

VLAMERTINGE  werd dit jaar erkend als goed doel.  

Dit wil zeggen dat iedereen  voor ons een actie kan op touw zetten? Doe je mee? 

 

Organiseer zelf een actie ! 
Bij deze lanceren we dus een warme oproep om massaal leuke acties te organiseren 

en ons te kiezen uit alle goede doelen! Het bedrag dat we kunnen inzamelen hangt 

natuurlijk af van het aantal acties dat voor Turnkring Vlamertinge als goed doel wordt 

georganiseerd. 

Zo'n actie kan echt alles zijn: een gezelschapsspeelavond, sponsorloop, carwash, 

koffiestop, benefietoptreden, zangstonde, collecte, garageverkoop, quiz, 

voorleesactie, babysit for life, spaghetti festijn, fuif, truffelverkoop, 

(ketnet)koekenbak, zumba avond, ... 

Het mag klein en fijn zijn, groots, origineel of .... We rekenen op jullie! 

 

Registreer jouw persoonlijke actie ! 
Heb je enkele mensen verzameld waarmee je een actie voor G gym turnkring 

Vlamertinge wil opzetten... ? Of ga je alleen de uitdaging aan ? 

Registreer deze dan op de site van de warmste week.   

https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/turnkring-vlamertinge-vzw 

 

Hulp nodig ? 
Stuur een mailtje naar turnkring.vlamertinge@telenet.be en we helpen je met plezier 

verder met de registratie van jouw activiteit of we beantwoorden een van de vele 

vragen waarmee je misschien worstelt.  Laat je maar horen ! 

 

 

https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/turnkring-vlamertinge-vzw
mailto:turnkring.vlamertinge@telenet.be


De eerste actie tvv G-gym Turnkring Vlamertinge 

is reeds gekend ! Thanks T-Eddy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En voor zij die ons niet kennen… 

Turnkring Vlamertinge is een club geleid door vrijwilligers die wekelijks turnlessen 
voor G gymmers aanbiedt.  Kleuters, kinderen & jongeren met een beperking zijn 
onze doelgroep.  Zowel motorische, verstandelijke of kinderen met een 
psych.handicap zijn welkom. 
G Gym is niet enkel goed voor hun motorische maar ook voor hun sociale 
ontwikkelingen.  
De lessen worden in kleine groepjes gegeven en de oefeningen zijn aangepast aan 
hun niveau, hun leeftijd en hun capaciteiten. 
 
Tevens is het de droom van de club om ook aan rollers een sportkans te bieden met 
bv. rolstoelaerobic, rolstoelconditiegym, of waarom niet de nieuwste rage 'crossfit' 
overbrengen naar de rollers...  
Maar er is een startkapitaal nodig om dit te realiseren.  We hebben ambitie, hopelijk 
steunt u ons hierin.  


