
KLIMOP BIEDT JE:

LID WORDEN? MEER INFO? 
CONTACTEER ONS

eddyvanschevensteen@hotmail.com

TEL 03 645 50 53

GSM 0474 31 89 01

• sporten en bewegen in een vriendschappelijke sfeer

• recreatieve en competitieve gym

• gemotiveerde en gediplomeerde trainers

• kwalitatieve en innovatieve turnlessen

• een unieke gymhal met alle nodige accommodatie

• verschillende activiteiten (wedstrijden, turngala, ...)

• abonnement op het clubblad Gymmagazine

• een verzekering

• 2 gratis proeflessen!

facebook.com/klimoprtmerksem

www.klimop-rt-merksem.be
KLEUTERGYM • GYMKIDS • JUFFERS • KNAPEN

TURNSTERS • TURNERS • GYM 55+ • MINIGYM

TUMBLING • ACROGYM • DEMOTEAM

TOESTELTURNEN • COMPETITIEGYM • EN MEER

Vanaf
3 jaar!

IN ONZE CLUB KAN IEDEREEN TERECHT!

Van kleuter tot actieve senior: 
Gymnastiek voor elke sportieveling, 
elk op zijn/haar niveau.

IN ONZE CLUB KAN IEDEREEN TERECHT!

Van kleuter tot actieve senior: 



RECREATIEVE GYM
KLEUTERGYM
(jongens/meisjes vanaf 3 jaar)
woensdag: 17u00 tot 18u00

GYMKIDS
(jongens/meisjes vanaf 6 jaar)
donderdag: 18u30 tot 20u00

JUFFERS EN KNAPEN 
(jongens/meisjes vanaf 10 jaar)
donderdag: 20u00 tot 21u30

TURNSTERS EN TURNERS 
(vanaf 15jaar, zonder leeftijdsgrens)
dinsdag: 20u30 tot 22u00
vrijdag: 20u30 tot 22u00

STUDIO
(lichaamsscholing)
vrijdag: 18u30 tot 22u00

GYM 55+
(dames en heren, de actieve senioren!)
maandag: 15u00 tot 16u00

COMPETITIE steeds na selectie 
en met onderling overleg

alle foto’s © sidk.be sportmedia & sportindekijker.be
deze folder niet op de openbare weg werpen a.u.b.

MINIGYM
maandag: 17u30 tot 19u00 (K3+L1+L2)
woensdag: 14u00 tot 15u30 (L1+L2)
woensdag: 17u00 tot 18u00 (K3)
donderdag: 18u30 tot 20u00 (L1+L2)

PRECOMPETITIE
dinsdag: 18u30 tot 20u00 (A+B) 
woensdag: 14u00 tot 15u30 (A) 
woensdag: 15u30 tot 17u00 (Beloften)
vrijdag: 18u00 tot 20u00 (Beloften)
zaterdag: 10u00 tot 13u00 (Beloften)

COMPETITIE TUMBLING
maandag: 18u00 tot 20u30 (A+B-niveau) 
dinsdag: 18u30 tot 20u30 (A+B+C+I-niveau)
woensdag: 19u00 tot 21u00 (A+B-niveau) 
vrijdag: 18u00 tot 20u30 (A+B+C+I-niveau)
zaterdag: 10u00 tot 13u00 (A+B+C+I-niveau)
zaterdag: 13u30 tot 18u30 (A+B-niveau)
zondag: 14u00 tot 18u00 (A+B+C-niveau)

COMPETITIE ACROGYM
maandag: 19u00 tot 21u00 (A+B-niveau) 
dinsdag: 18u30 tot 20u30 (A+B+C+I-niveau)
woensdag: 18u00 tot 20u00 (A+B+C+I-niveau)
vrijdag: 18u00 tot 20u30 (A+B+C+I-niveau)
zaterdag: 10u00 tot 14u00 (A+B+C+I-niveau)
zaterdag: 14u00 tot 18u30 (A+B-niveau)
zondag: 14u00 tot 18u00 (A+B+C-niveau)

DEMOTEAM
zondag: 10u00 tot 13u00 LOCATIE

Gemeenschapscentrum “Terlinden”

Terlindenhofstraat 150, 2170 Merksem

Tel 03/ 647.21.91 (Tijdens trainingsuren)

EEN UNIEKE GYMHAL
De huidige gymnastiek stelt hoge eisen aan 
accomodatie en specifiek turnmateriaal. 
Daarom is onze gymhal voorzien van o.a. een 
olympische vloer, een fasttrack, een tumbling-
baan, twee maxitrampolines, ...

Zowel voor onze recreatieve als competitieve 
gymnasten is er aangepast turnmateriaal 
aanwezig. Bovendien beschikt onze turnclub 
sinds 1988 over het Q4GYM kwaliteitslabel. 

facebook.com/klimoprtmerksem

www.klimop-rt-merksem.be


