
Hallo vriendjes, 
 

Wist je dat mijn hobby turnen is? En dat ik dit elke week doe in een superleuke turnzaal in Zwevegem? We hebben daar rekstokken, 
balken, springplanken, een grote turnvloer, een herenbrug, ringen, touwen, klimrekken, trampolines, valkuilen en zoveel meer. 

Op zaterdag 7 januari 2023 mag ik mijn vriendjes uitnodigen om samen een turnparcours af te leggen doorheen 
de hele turnzaal. Kom je met me mee en zoek je sponsors voor jouw rondjes? 1 euro per rondje. 

Meer info op www.yzervast-heestert.be en op de facebook evenementpagina Rondje Gym. 
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