
 

GymKa vzw 

Van Dammedreef 32   2920 Kalmthout => dit is niet het adres van het kamp! 

0475 911 883  -  info@gymka.be – www.gymka.be 

KBC : BE35 7330 1487 0837  BIC : KREDBEBB  

RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen Ondernemingsnummer : 0472.551.336 

 

 

 

 

 

 

 

Brief voor de Thuisblijvers van het Turnkamp  

Dit schrijven bevat enkele belangrijke mededelingen voor ouders van gymnasten op het turnkamp. De turnkampen zijn 

een organisatie van turnkring GymKa vzw.  

Wanneer je een kaartje of briefje wil sturen, doe dat dan op tijd. De post bedeelt niet meer elke dag, en er komt 

regelmatig nog post binnen wanneer het kamp al gedaan is. (adres; Vogelenzangstraat 11, 2920 Kalmthout)  

1. Begin van het Turnkamp  
• De gymnasten worden gebracht tussen 19u en 20u. (Turnzaal GymKa Vogelenzangstraat 11, Kalmthout) 

• Bij aankomst meldt u zich achteraan bij de verantwoordelijke. Aan de verantwoordelijke kan u medicijnen 

afgeven en hierover nog bijkomende uitleg verschaffen.  

• Ouders nemen afscheid en uw zoon of dochter gaat dan mee met één van de coaches naar de slaapkamer.  

• Het turnkamp begint op zondagavond om 20u.  

• Wij voorzien geen avondeten op zondagavond. 

• Wanneer iedereen toegekomen en geïnstalleerd is, begint de kennismakingsronde.  

• Het T-shirt wordt maandag uitgedeeld.  

2. Tijdens het kamp 
• Aangezien er een zwembad aanwezig is, is er elke middag de mogelijkheid om te zwemmen indien het weer het 

toelaat.  

• Dit jaar is de zwemsessie waarschijnlijk in het gemeentelijk zwembad dat dan enkel voor onze groep open is.  

• Afhankelijk van het weer is er ’s avonds een binnen- of buitenactiviteit. Breng daarom steeds een trui, een broek 

en schoenen mee.  

3. Einde van het Turnkamp  
Het turnkamp is afgelopen op vrijdagavond om 17u waarna er nog een demonstratie volgt tijdens dewelke je een 

impressie krijgt van wat ze intussen hebben geleerd. Reken ermee dat je een uurtje later weer in de auto zit. 

4. Voor de Externen (= niet blijven slapen) 
• Wij verwachten de externen ’s morgens om 8u45. U dient hen terug af te halen om 20u30.  

• Aangezien er een zwembad aanwezig is, is er elke middag de mogelijkheid om te zwemmen indien het weer het 

toelaat. Als uw zoon/dochter graag zwemt, geef dan elke dag zwemgerief mee.  

• Normaal is de woensdagnamiddagactiviteit zwemmen in het gemeentelijk zwembad. Dan moet iedereen 

zwemgerief meebrengen.  

• Afhankelijk van het weer is er ’s avonds een binnen- of buitenactiviteit. Breng daarom steeds een trui, een 

broek en schoenen mee naar de turnzaal.  

5. Geen bezoek  
Wij staan niet toe dat ouders tijdens het turnkamp een bezoekje brengen. In het verleden heeft ons dat problemen 

bezorgd doordat kinderen hun mama/papa niet meer kunnen laten gaan en dan pas echt de heimwee begint. 

Kinderen met heimwee worden in de eerste plaats opgevangen door de trainers. Wanneer de trainers er niet 

meer in slagen om de gymnast te betrekken bij het turnkamp, wordt u als ouder op de hoogte gebracht en wordt 

gezamenlijk naar een oplossing gezocht.  

6. Foto’s en Berichtjes  
Tijdens het turnkamp worden er foto’s getrokken door de trainers. Deze foto’s worden op regelmatige 

tijdstippen (meestal ’s avonds) op de facebook pagina geplaatst. Je kunt ze bekijken op: 

https://www.facebook.com/Turnkampen/ 
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