
Deze brief heb je normaal ook per mail ontvangen. Al ingeschreven? Dan kan je deze brief negeren. 

 

 Gym 90 Beringen vzw 

Gym 90 Beringen vzw, Guido Gezellestraat 28, 3582 Koersel  www.gym90beringen.be 
Ondernemingsnummer 461.511.746  gym90beringen@hotmail.com 
RPR Hasselt  011/42.85.99 

 

Na een jaar onderbreking, nodigen we onze gymnasten en hun ouders uit op ons jaarlijks 

Sinterklaasfeest. 

 

 Wanneer? Zaterdag 4 december 2021 

 Waar? Sporthal Curticella, Sportlaan 20, 3582 Koersel 

 Hoe laat? Aankomst tussen 9u30 en 10u, start 10u,  einde +/- 11u30 

 

De kinderen gaan turnen en dansen, dus zorg voor sportieve kleren, net als bij de gewone trainingen! 

Je mag je ook verkleden als een zwarte Piet, dan zit je meteen helemaal in de sfeer. Mama en/of papa 

mogen die dag de hele tijd blijven kijken; er is voor hen een zitplaatsje voorzien. Broertjes of zusjes 

mogen ook mee doen, maar voor extra vriendjes is het helaas een beetje te druk. 

Omwille van Corona zijn er extra veiligheidsvoorschriften: 

Volwassenen (+12 jaar 2 maanden) dienen een Covid Save Ticket te laten scannen bij de inkom, 

kinderen mogen onmiddellijk doorgaan met de trainers. Maximaal 2 volwassenen per gezin. 

Ouders blijven op de tribune zitten en houden een mondmasker aan (richtlijn Sporthallen). 

Er worden geen afzonderlijke foto’s genomen van de kinderen bij de Sint. Wij zorgen voor een fotograaf 

die sfeerfoto’s maakt. 

 

Voor de leden van Gym90  is het feest gratis. Voor broertjes of zusjes vragen wij een kleine bijdrage 

van 3€, zodat wij ook voor hen een pakje kunnen bestellen. Steek dit bedrag gepast in een envelop met 

de naam van het kind voor wie je betaalt. Geef het af aan de trainers. 

 

We hopen dat ook jullie er bij zullen zijn!  

  Op die dag gaan de meeste andere trainingen niet door! Uitzondering: Competitie Toestelturnen 

in de namiddag en recreatie trampoline in de namiddag in sporthal SAC. 

Inschrijven : schrijf de kinderen in, ouders hoeven zich niet in te schrijven 

 

• Liefst via mail op sintgym90@scarlet.be , ten laatste op zaterdag 27 november 

 

• Maar het kan ook door onderstaand strookje af te geven aan de trainer, ten laatste op 

zaterdag 27 november 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving Sinterklaasfeest zaterdag 4 december 2021 sporthal Koersel 

 

Naam + voornaam Lid Leeftijd 

…………………………………………………………………. Ja/nee  

……………………………………………………………..…. Ja/nee  

……………………………………………………………..…. Ja/nee  

……………………………………………………………..…. Ja/nee  

mailto:sintgym90@scarlet.be

