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de Ritmicrant 
 

Een gelukkige voorzitter groet jullie allemaal! Ik leg verder wel uit waarom ik zo blij ben, maar eerst even:  

 

De kalender: 

- Op woensdag 1 mei zijn er geen danslessen en geen acrolessen! 
- Op maandagavond 6 mei zijn er audities voor nieuwe dansers bij de kinder- en preselectie. Een uitnodiging volgt nog dit 

weekend op basis van leeftijd dus hou je digitale brievenbus in de gaten. 
- Vanaf donderdag 23 mei tot en met maandag 27 mei gaan enkel de danslessen in de eigen zaal door. Geen enkele 

turn- en parkourles in De Klavers of Ter Beke gaat door. De danslessen in De Klavers en in de Dojo in Sinaai gaan niet 
door. Het zijn namelijk verkiezingen en dan worden plinten vervangen door stemkotjes.  

- Vanaf woensdag 29 mei tot en met zondag 2 juni zijn er geen lessen wegens Hemelvaartweekend. 
- Op zondag 9 juni zijn de sporthallen gesloten wegens Pinksteren. 
- We sluiten het seizoen af op zaterdag 22 juni. Die dag is het ook ouder/kind turnen en -dansen voor alle 

kleutergroepen. Mama of papa, oma of opa, …. komt met z’n kleuter mee om samen te sporten! 
- Online registreren voor volgend seizoen kan vanaf 15 augustus. U brengt de bevestigingsmail mee naar de 

voorinschrijvingen op zondag 1 september of zaterdag 7 september tussen 9.00u en 12.00u in De Klavers. 
 

Ouder/peuterturnen: ukjes vanaf 18 maand zijn welkom om gezellig mee te turnen samen met mama of papa op 

zondagochtend van 9.00u tot 10.00u in sporthal De Klavers. De data van de volgende lessen zijn: 28 april, 12 mei, 26 mei (in de 

eigen zaal in de Molendreef) en nog één te bepalen zondag in juni. Kom zeker eens proberen! 

 

En waarom ben ik nu gelukkig... 

Ik som wat op want er zijn meerdere oorzaken: 

Ten eerste: het feest op 6 april was fantastisch. Foto’s volgen nog op www.allemaalritmica.be. Ik krijg er nog kippen- en 

hanenvel van als ik er aan terugdenk.  

Een welgemeende proficiat via deze weg aan de wedstrijddansers, -turners en acrogymnasten. Zij hebben dit seizoen met 

grootste onderscheiding Ritmica vertegenwoordigd. En dan mag ik Singym nog niet vergeten! Uitslagen zijn niet altijd zo 

belangrijk maar eens winnen is wel leuk. Goed gedaan! 

We ronden voor het einde van het seizoen de kaap van 1050 leden. Indrukwekkend, al zeg ik het zelf. Dat verdient een 

dankjewel aan jullie allemaal voor het vertrouwen, en een ‘hoedje af’ voor alle 68 lesgevers.  

Ritmica was onlangs de club van de maand bij Gymfed en we hebben onze erkenning van Q4gym verkregen, een kwaliteitslabel 

voor turn- en dansverenigingen. 

Ons bouwdossier schiet op. Hopelijk zien jullie al iets verschijnen bij de start van het nieuwe seizoen… 

Tenslotte werp ik via deze weg een welgemeende dankjewel aan alle medewerkers en bestuurdertjes. Ontelbare uren vrije tijd 

worden opgeofferd om dit clubje soepel te laten draaien. Dankjewel allemaal!  

 

Met sportieve groeten en hopelijk tot volgend seizoen, 

Geert Rombouts 

 

Nog wat nutteloze weetjes waar je absoluut niks aan hebt maar als je voorzitter bent met zo’n goed bestuur kan je hier wel tijd 

voor maken. Ik heb van alle 1048 leden het huisnummer bekeken en het kleinste is natuurlijk 1, het grootste 401. Nummer 79, 

92, 95, 96 en 97 zijn de enige nummers kleiner dan 100 waar er geen leden wonen. En geloof het of niet maar nummer 14 is het 

populairste nummer. Maar liefst 32 leden wonen daar, gevolgd door nummer 1 met 30 leden. Als u het wil natellen, geef maar 

een seintje. 

 
                            


