
Afspraken bij Fit & Jong 

Als lid van Fit & Jong maken we volgende 
afspraken: 

je komt steeds op tijd naar de 
les 

 ouders wachten op de gang 

enkel water is toegelaten in de 
sporthal 

je draagt steeds je fit & jong T-
Shirt (behalve voor de 
groepen op vrijdag) 

 

alle spullen die je meebrengt, 
worden netjes in de 
kleedkamers gelegd 

lange haren horen in een 
staart 

Het bestuur 

Voorzitter Lien Corthouts 
Secretaris Hanne Sijbers 
Penningmeester Liezelotte Mertens 
Bestuurslid Kelly Campbell 
   

We zijn nog steeds op zoek naar personen  
die ons team willen komen versterken. 
Indien je vragen hebt of  meer info wil 
ontvangen mag u contact opnemen met 
Lien Corthouts:  
liencorthouts@hotmail.com 

!  

Inschrijvingen 

Maand september ! gratis proefmaand! 
Vóór 15 oktober ! lidgeld betalen 

Rekeningnr: BE67 2350 4854 6387 
Mededeling: Naam kind + groep(en) 
Bedrag = basisbedrag + 15€ verzekering 
(Verzekering moet men slechts 1x betalen!) 
Maximum basisbedrag = 150€ 
Men kan NIET cash betalen!!! 
Na inschrijving en betaling ontvangt men 
een attest van de ziekenkas 

TURN- EN DANSKRING 

FIT & JONG ZOLDER 
VZW 

  

Sporthal Zolder 
Dekenstraat 20 

3550 Zolder 
www.fitenjong.be

Belangrijke data 
4 december 2019 ! Sinterklaasfeest 

16 februari 2020 ! Dansshow 
Maart - april 2020 ! Wafelverkoop 
16 mei 2020 ! Turn-en dansfeest 
24 juni 2020 ! Uitstap Speeltuin 

 
      

    

http://hotmail.com


WIST JE DAT: 
Je een basisbedrag betaalt  voor het volledige 
jaar + 15€ verzekering. 

Je een T-shirt van de club kan aankopen voor 
10€. 

Onze turn- en danskring  toegankelijk is voor  
jong en oud. 

Elke groep onder begeleiding staat van 
minstens één enthousiaste lesgever of  
lesgeefster. 

We een club zijn met ruim 300 leden uit 
Heusden-Zolder en omliggende gemeenten. 

We aangesloten zijn bij Gymnastiek Federatie 
Vlaanderen VZW (www.gymfed.be) 

We in 2015 het Q4Gym label behaald hebben. 
Dit betekent dat we tegemoetkomen aan een 
aantal kwaliteitsnormen die door de 
gymnastiekfederatie voorop worden gesteld. 

Onze club grotendeels op recreatief  vlak bezig 
is en zo nu en dan deelneemt aan wedstrijden.   

Je eerst vrijblijvend een les mag komen 
uitproberen. Bij inschrijving later op het jaar 
vermindert het inschrijvingsgeld. 

Je alle info vindt op onze website:  
www.fitenjong.be 

Je onze privacyverklaring kan terugvinden op 
onze website 

                                                           

                                                                                                                                                                              

UURROOSTER  DANS 
Sporthal van Zolder in Hal 2 

  

Zaterdag 
9.15 -10.00 Kleuterdans ( 40€)        

(vanaf  2de kleuterklas) 

10.00-11.00 Kinderdans (50€)                     
(1ste en 2de leerjaar)   

11.00-12.00 Juniors (50€) 
 (3de, 4de en 5de leerjaar) 

12.00-13.00 Moderne dans 1 (50€) 
(6de leerjaar en 1ste en 2de 
middelbaar) 

13.00-14.00 Hip Hop 1 (50€) 
(6de leerjaar en 1ste en 2de 
middelbaar) 

14.00-15.00 Hip Hop 2 (50€) 
(vanaf  3de middelbaar) 

15.00-16.00 Moderne dans 2 (50€) 
(2de, 3de en 4de middelbaar) 

De laatste 2 groepen zullen enkel doorgaan 
indien er 8 leden of  meer zijn. 

UURROOSTER TURNEN 
Sporthal van Zolder in Hal 2  

Woensdag 
13.45-14.45 Kleuters (40€) – groep 1 

(2,5j – 3j)   

14.45-15.45 Kleuters (40€) – groep 2 
(4j – 5j)  

15.45-17.00 Lagere school 
recreatieturnen (50€)  
(1ste – 6de leerjaar)   

20.00-21.00 Onderhoudsturnen 
 Senioren  
 (45€ voor 20-beurtenkaart) 

Donderdag 
16.00-17.00 Onderhoudsturnen 
  Senioren  
  (45€ voor 20-beurtenkaart) 

Vrijdag 
16.30-18.30 Airtrack &Trampoline (80€) 

(vanaf  1ste leerjaar) 
 
18.30-20.00 +12-jarigen (60€) 

Zondag 
9.30-11.00 Acro (60€)   
  (vanaf  laatste kleuterklas) 

http://www.gymfed.be
http://www.fitenjong.be
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