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24 februari: kampioenenviering en geen training 

Vrijdag 24 februari gaat de jaarlijkse kampioenenviering door. De 

genomineerden zijn het 1ste miniemen-, kadetten-, junioren- en 

seniorenteam  en Annabelle en Marie. Die avond is er geen training 

en verwachten we de laureaten en supporters om 19u30 in OC Ter 

Streye te Sint-Denijs. 

Stage 

De stage komt nu wel heel snel dichterbij en wij hebben er alvast 

heel veel zin in! Hopelijk hebben jullie ondertussen allemaal jullie 

stageboekje met alle info ontvangen? Als dit niet het geval is, laat 

het dan zeker weten aan je trainster! Meisjes die snel koud hebben, 

nemen ook best een lycra mee om in te trainen. Ouders die nog met 

vragen zitten, kunnen terecht bij de trainsters.  

Mogen wij er nog een laatste keer op hameren om de betaling in 

orde te brengen. Wie niet betaald heeft, kunnen we niet laten 

instappen op de bus. Laat ons dus alstublieft vermijden dat we deze 

regel moeten omzetten in de praktijk.  

Gelieve ook de medische fiche in te vullen en door te sturen. Als we 

niets ontvangen, gaan we er van uit dat alles ok is. 

En dan doen we ook nog een laatste oproep aan de ouders om op 

vrijdag een handje te komen toesteken bij de opkuis in Heverlee. 

Een kuisploeg inzetten zou onze kosten alweer doen oplopen, dus 

alle hulp is welkom! Zich melden kan via ons gekend mailadres. 

Alvast heel erg bedankt! 
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Paasvakantie 

In de 1ste week van de paasvakantie gaan de gewone trainingen 

door, in de 2de week doen we onze gebruikelijke laatste eindsprint 

richting grote show. Het trainingsschema ziet er als volgt uit: 

 Maan- en woensdag Dins- en donderdag 

Bubbels en groep 3 11u - 13u30 11u - 12u45 

Groep 1 en 2 11u – 14u 11u45 – 14u  

Groep 4 9u – 12u30 9u – 12u45 

Groep 5 11u – 13u30 11u45 – 13u30 

Groep 6 10u – 14u 10u45 – 14u 

Groep 7 10u –14u 11u – 14u 

Groep 8 12u – 14u 11u45 – 14u 

Groep 9 9u – 14u 9u – 14u 

Senioren 9u – 12u45 9u – 11u45 

Duettencombo 9u – 11u45 9u – 11u45 

Groot en Klein 9u – 11u45 9u – 11u45 

 

Op vrijdag is er general repetitie van 9u tot 14u voor iedereen. Er is 

elke dag zowel droogtraining als zwemtraining en tijd voor een 

tussendoortje of lunch. Op stage zal gecommuniceerd wie 

meezwemt in de extra nummers. We verwachten iedereen 

aanwezig op elke training, enkel zo kunnen we ons optimaal 

voorbereiden op de show. 

Luxemburg: 5 – 7 mei 

Ook dit jaar gaan we weer naar Luxemburg, dit keer in het weekend 

van 5 – 7 mei. De meisjes die hier mee naar toe gaan, zijn: 

Miniemen: Ellen, Silke, Margo, Maya, Lore, Febe, Erica, Kato, Anne, 

Dafnee  

Kadetten: Hannah, Hélène, Amira, Maryline, Emmylou, Luna, Yoni, 

Ines, Amélie. 
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Junioren: Loes, Aria, Marieke, Sarah, Chelsey, Marthe, Rune, Lotte, 

Axan, Abida 

Brevettendag 6 mei te Liedekerke 

Op  zaterdag 6 mei organiseert WIOS Liedekerke een brevettendag 

waarop brevet 2 en 3 gehaald kan worden. De verplaatsing is nodig 

omdat externe juryleden verreist zijn voor de beoordeling van het 

brevet. Deze brevettendag is voor alle meisjes van groep 1, 2 en 3.  


