
Voor meer informatie:  

0473 95 97 69 - 0476 67 84 92 - 0485 85 54 35 

 website :  www.turnkringsportenspel.be  
Facebookpagina : Turnkring Sport & Spel Essen  

 

Een nieuw turnseizoen kondigt zich weer aan. SPORT EN SPEL zal er weer alles aan doen om er iets 

moois van te maken. De eerste lessen starten op maandag 11 september 2017. 

Onze turnweek zal als volgt verdeeld worden. 

 

   

MAANDAG  

17u30 tot 18u30 :  Trampoline 3
de

 tot en met 6
de

 leerjaar.  

18u30 tot 19u30 : Trampoline dubbele mini vanaf 6
de

 leerjaar + selectie. 

19u30 tot 20u30 :  Toestelturnen beginners 3
de

 tot en met 6
de

 leerjaar. 

 ( Jongens : herenbrug, rekstok en ringen.  Meisjes : barren, balk en rekstok. ) 

20u30 tot 21u30 :  Toestelturnen gevorderden vanaf 1
ste

 middelbaar. 

       

DINSDAG  
18u30 tot 19u30 :  Free running jongens en meisjes vanaf 5

de
 leerjaar.  

19u30 tot 20u30 :  Crossfit dames en heren vanaf 15 jaar. 

20u30 tot 21u30 :  BBB dames (18+). 

  

DONDERDAG  

17u30 tot 18u30 :  Algemeen turnen 3
de

 tot en met 6
de

 leerjaar. 

18u30 tot 19u30 : Algemeen turnen 1
ste

 en 2
de

 leerjaar.  

   

VRIJDAG  

16u30 tot 17u30 : Algemeen turnen kleuters 2
de

 en 3
de

 kleuterklas.  

17u30 tot 18u30 : Lange mat en air track beginners vanaf 2
de

 tot en met 6
de

 leerjaar. 

18u30 tot 19u30 : Lange mat en air track gevorderden vanaf 2
de

 tot en met 6
de

 leerjaar. 

19u30 tot 20u40 :  Lange mat en air track vanaf 1
ste

 middelbaar + selectie.  

                                          

ZATERDAG  

08u50 tot 09u50 :  Dans vanaf 2
de

 kleuterklas tot en met 2
de

 leerjaar. 

19u00 tot 20u00 :  Toestelturnen gevorderden.  

 

 

Lidgelden: - geboortejaar 2013 t/m 2006:    €70  

 - geboortejaar 2005 t/m 2000:                         €80  

- vanaf geboortejaar 1999:    €100  

 

Diegenen die aan meer dan 1 lesuur wensen deel te nemen betalen hiervoor een supplement 

van  €35 voor het 2
de

 uur en  €25 voor het 3
de

 uur, vanaf het 4
de

 uur is de deelname gratis. 

 

Plaats van de lessen: Turnzaal Wigo, Sint-Jansstraat 105 - Wildert 
 

 

Katholieke Turnkring

Wildert
SPORT EN SPEL

SINT-JANSTRAAT 144          2910 ESSEN-WILDERT          tel. 03/667.56.74   fax 03/667.56.94     


