
één grote familie!



WERKING
Onze club die reeds meer dan 50 jaar 
bestaat zet zich jaarlijks in om beginnen-
de gymnasten kennis te laten maken 
met de verschillende turndisciplines en 
om de selectie en wedstrijdgymnasten 
te begeleiden en op een hoger niveau 
te brengen binnen hun discipline. 

Onze club telde vorig jaar 55 gemoti-
veerde trainers die de meer dan 600 
gymnasten binnen de verschillende ni-
veau’s en disciplines elke week hun ken-
nis doorgeven.

Wij zijn trotse eigenaar van het Q4gym 
kwaliteitlabel en werken  
onder toezicht van de Nationale  
turnfederatie GymFed. 

LIDGELD
Ons lidgeld bedraagt 95 euro per uur/
week. Dit is voor een volledig werkjaar 
met inbegrip van verzekering en aanslui-
ting GymFed.

Onze volwassenen werken met 
10-beurtenkaarten aan 50 euro /stuk 
die vrij op te nemen zijn tijdens het  
gehele werkjaar.

Mutualiteiten geven een tegemoetko-
ming voor het inschrijvingsgeld.

Kortingen worden automatisch bere-
kend bij meerdere uren en/of gezinsle-
den.

LOCATIES
De trainingen gaan door op onder-
staande locaties:
• Sporthal Ter Donk (TD) 

Kievitveldstraat 4   
3520 Zonhoven 

• Sporthal KOSMOS (KO) 
Guldenboomkensweg 8   
3520 Zonhoven

• Evenementenhal (EV) 
Rozenkransweg 4   
3520 Zonhoven 

• Sporthal Sint-Jan Berchmansinstituut (SJB) 
Kleine Hemmenweg 4 
3520 Zonhoven

• Sporthal De Zonnewijzer (ZO) 
Kleine Hemmenweg 2  
3520 Zonhoven

• Sporthal Meerhout (ME) 
Eikenlaan 25   
3740 Bilzen

 

INSCHRIJVEN
Inschrijvingen gebeuren via onze  
website: www.turnkringolympia.be

Deze is pas geldig na betaling lidgeld!

Wacht niet te lang ! Groepen hebben 
een maximum aantal deelnemers en vo-
rig seizoen leert ons dat er sommige zeer 
snel volzet zijn.

Tijdens de maand september kan er vrij-
blijvend een proeflesje gedaan worden 
zolang de groep niet volzet is.
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1ste kleuterklas
 •Woensdag 16.00 - 17.00
 •Zaterdag 10.00 - 11.00 

2de kleuterklas
 •Woensdag 15.00 - 16.00
 •Zaterdag 11.00 - 12.00

3de kleuterklas
 •Woensdag 14.00 - 15.00
 •Zaterdag 12.00 - 13.00

!! NIEUW: KNUFFELTURNEN:!! 

OUDER-PEUTER GYM: vanaf 2 jaar 
zaterdag van 09.00 - 10.00 

(10-beurtenkaart aan te kopen bij lesgever ter plaatse)

Sporthal 
KOSMOS
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1ste + 2de + 3de leerjaar
 •Maandag 17.00 - 18.15 (TD)

 •Woensdag 13.45 - 15.15 (TD)
4de leerjaar en ouder
 •Vrijdag  18.00 - 19.30 (SJB) 

SELECTIE MEISJES
 •Dinsdag   17.00 - 18.45 (TD)
 •Donderdag   17.00 - 19.00 (SJB) 
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RECREA
 •Woensdag 13.30 - 15.00 

 •Zondag 11.30 - 13.00 

SELECTIE
 •Woensdag 15.00 -17.00
 •Zondag 09.30 - 11.30

WEDSTRIJD
 •Maandag 17.00 - 19.00
 •Woensdag 16.45 - 18.45
 •Donderdag 18.00 - 20.00
 •Zaterdag 09.00 - 11.00
 •Zaterdag 11.00 - 13.00

Sporthal 
TER DONK

!Recrea groepen zijn vrij te kiezen en te combineren. 
Selectie en wedstrijdgroepen zijn enkel toegankelijk  
na selectie door de lesgever.



RECREA 
Airtrack
 •Dinsdag 17.00 - 18.30 (KO)
 •Woensdag 15.15 - 16.45 (TD)

SELECTIE 
Lange mat – Airtrack – Tumbling
 •Dinsdag 17.00 - 18.45 (TD)
 •Donderdag 17.00 - 18.45 (KO)

WEDSTRIJD
I
 •Woensdag 16.45 - 18.45 (TD)
 •Zaterdag 09.00 - 11.00 (TD)
 •Zondag 09.00 - 11.00 (TD)
C
 •Dinsdag 17.00 - 18.45 (TD)
 •Zaterdag 11.00 - 13.00 (TD)
 •Zondag 10.00 - 12.30 (TD)

A + B

 •Woensdag 18.00 - 20.00 (ME)
 •Vrijdag 17.30 - 19.30 (ME)
 •Zaterdag 11.00 - 13.00 (TD)
 •Zondag 10.00 - 12.30 (TD)
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Ook jij kan onze club GRATIS steunen!  
Zonder één euro extra uit te geven... Hoe kan dat??

Surf naar: trooper.be/tkoz als je ONLINE aankopen doet...

Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar 
onze club. Iedereen blij!
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 •Maandag 20.00 - 21.00 - (EV)
 •Donderdag 19.45 - 20.45 - (EV) 

ZUMBA 
 •Dinsdag 19.45 - 20.45 - (SJB)
 •Donderdag 20.45 - 21.45 - (EV)

CONDITIETRAINING 
 •Woensdag 20.00 - 21.00 (Dames) - (ZO)

 •Woensdag 21.15 - 22.15 (Heren)- (ZO) 

A
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RECREA
 •Maandag 17.00 - 18.15 (TD)

SELECTIE
 •Dinsdag 17.30 - 19.00 (SJB)
 •Zaterdag 10.30 - 13.00 (TD)
Mini’s

WEDSTRIJD
I1 •Maandag 17.30 - 20.00 (KO)

 •Woensdag 16.45 - 18.45 (TD)

C •Donderdag 17.30 - 20.00 (TD)

 •Vrijdag 17.30 - 19.30 (TD)

 •Zaterdag 13.30 - 16.30 (KO)
 •Zondag 09.30 - 13.00 (KO) 

!! extra grondtraining voor ALLE disciplines

enkel voor selectie - en wedstrijdgymnasten  
vrijdag van 17.30 - 19.00 

Sporthal TER DONK



BBB / AEROBICS 
 •Maandag 20.00 - 21.00 - (EV)
 •Donderdag 19.45 - 20.45 - (EV) 

ZUMBA 
 •Dinsdag 19.45 - 20.45 - (SJB)
 •Donderdag 20.45 - 21.45 - (EV)

CONDITIETRAINING 
 •Woensdag 20.00 - 21.00 (Dames) - (ZO)

 •Woensdag 21.15 - 22.15 (Heren)- (ZO) 

AGENDA
26/09/2020: tweedehands turnpakken verkoop
23 en 24/01/2021: Wedstrijd PV1 TU+ TRA Zonhoven
23 en 24/04/2021: Turnfeest 

De lessen starten op maandag 31 augustus.

Hou onze website www.turnkringolympia.be en facebook in het oog voor alle info 
over een discipline, evenementen of de laatste nieuwtjes over onze turnfamilie !

Bijkomende vragen? info@turnkringolympia.be

Omwille van de COVID-situatie kan het zijn dat bepaalde info uit deze folder verandert 
buiten onze wil om. Deze hebben we in het rood aangeduid!



onze sponsors:

www.blincfotografie.be
Blinc

www.turnkringolympia.be
info@turnkringolympia.be


