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In de herfstvakantie van zondag 25 okt. t/m zaterdag 31 okt.
zijn er geen recreatieve lessen.
=====================================================================

Grote Clubactie
De grote clubactie is alweer bijna ten einde. Lever zo snel mogelijk je verkoopboekje in.
Heb je 20 verkochte loten en daarmee zo’n leuk t’shirt verdiend??
De laatste week voor de herfstvakantie moet je uiterlijk je boekje met verkochte loten
inleveren bij de leiding (Week 43, de week van 19 oktober tot en met 24 oktober). Zorg dat
je het boekje dus niet vergeet mee te nemen die week! Ook als je het niet vol hebt.

Let erop dat je naam, je lesgroep waar je turnt goed op de voorkant van het boekje
ingevuld hebt.
Let er ook goed op dat alle kopers hun IBAN rekeningnummer invullen, zodat het geld kan
worden afgeschreven. Op het afschrift komt namelijk het lotnummer te staan waarmee de
koper kans maakt op de prijzen.

Wil jij bewegen en plezier maken in de herfstvakantie? Kom naar onze
instuiven op 4 verschillende dagen / lokaties.
Onder leiding van trainers en assistenten kun je springen, hangen, rollen en zweven op de
diverse spectaculaire toestellen, zoals luchtkussens en grote trampolines.
Kinderen die geen lid zijn van de Hazenkamp mogen ook komen, dus neem gezellig je
broer of zus mee, en laat je vriendjes en vriendinnetjes zien hoe leuk turnen is!
Let op: in verband met de veiligheid mogen jongere kinderen
niet meedoen bij een oudere groep. Andersom is wel
toegestaan.

woensdag 28 oktober 2015
Instuif in de turnhal in Nijmegen
Ploegstraat 5
10.00 - 11.30 uur basisschool groep 1 t/m 4
12.00 - 13.30 uur basisschool groep 5 t/m 8
20.30 - 22.00 uur middelbare scholieren
Entree € 3,00.

donderdag 29 oktober 2015
Sport en Spel in de Tinnegieter in
Beuningen
09.15 uur aanwezig zijn,
09.30 tot 11.00 uur: 4 t/m 6 jarigen
11.15 uur aanwezig zijn,
11.30 tot 13.00 uur: 7 t/m 12 jarigen
Entree € 3,00.

Donderdag 29 oktober 2015
Sport en Spel in Heuvelland Groesbeek
13:15 uur aanwezig zijn
13.30 tot 15:30 uur: 4 t/m 12 jaar.
Entree: gratis

vrijdag 30 oktober 2014
Sport en Spel in de Duffelt in Millingen
14.00 – 15.30 uur basisschool groep 1 t/m 4
16.00 – 17.30 uur basisschool groep 5 t/m 8
Entree: gratis

SpringTeams 2015
Het turnseizoen is alweer ruim een maand bezig en dat betekent dat we weer gaan
beginnen met de voorbereidingen van de jaarlijkse SpringTeams.
Deze worden gehouden in het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 november 2015, in
onze eigen turnhal aan de Ploegstraat 5, te Nijmegen. De oudste deelnemers zullen op de
zaterdagmiddag hun wedstrijd turnen; de jongste deelnemers turnen op zondag.
De SpringTeams zijn er voor alle leden die zijn geboren in 2009 of eerder. Het gaat hierbij
om groepswedstrijden, waarbij er wordt gestreden op de lange mat, trampoline en de
trampoline met kast. De kinderen hoeven dus niet individueel te springen, maar doen dit
met een groepje.
Zaterdag 7 november
Wedstrijd 1 - Categorie 3
14.15-15.45 uur
Wedstrijd 2 - Categorie 4 & 5 14.15-15.45 uur
Wedstrijd TPT
19.30-21.00 uur
Zondag 8 november
Wedstrijd 3 - Categorie 1
9.30-10.45 uur
Wedstrijd 4 - Categorie 1 & 2 11.15-12.45 uur
Wedstrijd 5 - Categorie 2
13.30-15.15 uur
Kijk op de website voor het uitgebreide programma.

Kerstoernooi 2 en 3 januari ‘16:
Dames en Heren Turntoernooi in de Jan Massinkhal, Nijmegen
Inmiddels is de herfst volop in gang en en komt de herfstvakantie er aan. Terwijl iedereen
volop geniet van dit kleurrijke seizoen, kijken wij van de Hazenkamp alvast vooruit naar de
winter. Op zaterdag 2 en zondag 3 januari, vindt het jaarlijkse Kersttoernooi plaats.

Achter de schermen zijn we al druk bezig met de organisatie en het belooft ook dit jaar weer
een groot spektakel te worden. Noteer deze dagen alvast groot in je agenda om er voor te
zorgen dat je er bij bent. Vergeet niet je vrienden, ouders en familie uit te nodigen, want ook
zij zijn van harte welkom om naar prestaties van onze wedstrijdturnsters/ners te komen
kijken.

Ouder - Peutertjes lessen Beweegdiploma
Je kind goed en verantwoord laten bewegen vindt elke ouder belangrijk.
Er zijn nog veel plaatsen beschikbaar in ons rooster peutertjes. Kom kijken en meedoen!
Programma Gymkids / turncentrum Nijmegen
Maandag
Ouder-peuter
10.00-10.45 uur
Turnhal
Dinsdag
Ouder-peuter
09.00-09.45 uur
Turnhal
Peuter
10.00-10.45 uur
Turnhal
Kulturhus
Woensdag Ouder-peuter
09.45-10.45 uur
Beek
Ouder-peuter
09.00-09.45 uur
Turnhal
Peuter
10.00-10.45 uur
Turnhal
Kleuter
13.00-14.00 uur
Turnhal
Donderdag Peuter
10.15-11.00 uur
Turnhal
Vrijdag
Ouder-peuter
09.00-09.45 uur
Turnhal
Peuter
10.00-10.45 uur
Turnhal
zaterdag
Ouder-peuter
09.00-09.45 uur
Turnhal
Peuter
09.45-10.30 uur
Turnhal
Kleuter
10.30-11.30 uur
Turnhal
Lees er verder over op de site-pagina: BEWEEGDIPLOMA
EEN OPSTAP NAAR EEN LEVEN LANG SPORTEN ….
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Instuif, Turn en Free Running
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VriendenDag
Springwedstrijden Recreatie
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Pieteninstuif
Start Kerstvakantie
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