
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zaterdag 23 februari 2019 

    

Beste lezer 

In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM. 

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

Nieuwjaarswensen van de voorzitter  

  

 

2019 wordt een spannend turnjaar. Na een korte 
pauze waagt VTS GYM zich opnieuw aan een 
deelname aan de Gymnaestrada. Deze hoogmis 
van de recreatieve gymnastiek vindt om de 4 jaar 
plaats en verzamelt turnclubs vanuit de hele 
wereld om in een niet-competitieve sfeer te 
genieten van gymnastiek. 

Ons demo-team gaat er alvast voor. Naast het 
creëren van een oefening die hopelijk het 
kritische Gymnaestrada-publiek zal aanspreken, 
werden ook tal van acties opgezet om deze reis 
naar Oostenrijk te financieren. 

VTS GYM wil immers, trouw aan de missie en 
visie, ervoor blijven zorgen dat turnen en dus ook 
een deelname aan een buitenlandse 
bijeenkomst, voor iedereen toegankelijk blijft. 
Daarom verdienen al deze acties een dikke pluim 
en ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt 
of toe bijgedragen. 

De deelnemende gymnasten en de begeleidende 
ploeg zullen er in juli in Dornbirn zeker het beste 
van maken, maar wat absoluut vast staat, is dat 
het een onvergetelijke ervaring zal worden, net 
zoals al onze vorige deelnames. 

Nu alvast een welgemeende proficiat. 

Ik wens ook van dit forum gebruik te maken om 
al onze broodnodige vrijwilligers te danken die 
dag in dag uit klaar staan om meer dan 400 leden 
een fijne en gezonde tijd te bezorgen. 

Dikke merci aan iedereen! 



VTS GYM is een vaste waarde in Willebroek, ook 
in 2019. 

Bedankt allemaal. Geniet, in een goede 
gezondheid, van de juiste dingen en mensen in 
2019! 

  

  

    

Wafelverkoop  

    

 

Ook in 2019 organiseert onze vereniging een 
wafelverkoop. 

Dit jaar bieden wij u volgend assortiment aan: 

 Paaseitjes 250g 

 Vanillewafels 

 Chocoladewafels 

 Wafelmix (6 vanillewafels, 6 
chocoladewafels, 2x3 botergaletten, 
2x3 chocoladegaletten) 

Gelieve het leveringsadres op het 
bestelformulier correct en volledig in te vullen 
om vergissingen te vermijden.  

Leveringen buiten Willebroek zullen aan het 
adres van de verkoper bezorgd worden, of via 
haar/zijn afdeling meegegeven worden. 

Het gedeelte bestemd voor de club dient samen 
met het geld afgegeven te worden aan de leiding 
of de verantwoordelijke voor de wafelverkoop 
(Wim Borms, Vaartstraat 23B, 2830 Willebroek), 
en dit voor 8 maart 2019. Levering is voorzien op 
zaterdag 16 maart 2019. 

Wij rekenen op heel wat bereidwillige 
medewerkers en hopen op een succesvolle 
verkoop. 

Een bestelformulier vindt U in bijlage. 

  

  

 

 

 

  



Trooper  

    

 

Vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons 
steunen! 

Maak kennis met Trooper. Een website voor al je 
online shopping die ervoor zorgt dat je VTS Gym 
gratis steunt met online aankopen, zonder één 
euro meer te betalen. 

Hoe werkt Trooper? 

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper 
(www.trooper.be/vtsgym) 

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link 
weet dat jij ons wilt steunen. 

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, 
zonder één euro extra te betalen. 

4. De shop betaalt een percentje aan onze club. 
Gemiddeld krijgen wij €5 per aankoop van 
€100. 

Via www.trooper.be/vtsgym kan je heel wat 
kopen: 

 Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, 
Krefel, Selection…) 

 Het meest fantastische speelgoed (Fun, Bart 
Smith, Maxitoys…) 

 Een leuk weekendje weg (Booking.com, 
Travelbird, Expedia, Cheaptickets, Sunweb…) 

 Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs…) 

 Een lekker parfum of mooie make-up (ICI Paris 
XL, Apotheek-Online…) 

 Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, 
cadeaus.be, Coolgifts…) 

 Een aantal flessen goede wijn (Wijnbeurs) 

 En nog veel meer… 

Alvast bedankt! 

  

  

  

  

 

 

  

http://www.trooper.be/vtsgym
http://www.trooper.be/vtsgym


Gymgala  

    

 

Op zaterdag 30 maart 2019 vindt ons jaarlijks Gymgala plaats in de gemeentelijke sporthal De Schalk. 

Kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar bij leiding en bestuur. 

Op zondag 10, 17 en 24 maart 2019 vinden de algemene herhalingen plaats in de gemeentelijke sporthal De 
Schalk. De exacte uren voor alle afdelingen zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden. Deze zullen door de 
leiding worden gecommuniceerd en ook op onze Facebookpagina gezet worden. 

  

  

    

Gymnaestrada nieuws  

    

  

Reeds drie zeer vroege zondagen zijn de deelnemers aan de Gymnaestrada in de sporthal De Schalk op post om 
het demonummer aan te leren. 

Stilletjes aan krijgt het nummer vorm. Tijdens de kampioenenviering werd reeds een eerste stuk aan het publiek 
getoond. 

Hierboven wat foto’s om de sfeer op te snuiven. Nieuwsgierig naar het volledig nummer??? Mis dan zeker ons 
Gymgala op 30 maart niet! 

  



  

    

Provinciale voorrondes Tumbling  

    

 

Op 12 en 13 januari ging in Niel de eerste 
Provinciale voorronde tumbling C door. Het ging 
hier om de provincies Oost-Vlaanderen en 
Limburg. Een eerste echte test voor het komende 
provinciaal kampioenschap in maart. Met in 
totaal 13 gymnasten zakten we af naar de 
sporthal. 

De resultaten waren alvast super. 11 van de 13 
gymnasten haalden de norm al voor het Vlaams 
Kampioenschap in mei. Uiteraard hangt het er 
nog van af hoeveel deelnemers er mogen zijn op 
dit VK. Dit is immers beperkt. 

Hierbij de resultaten: 

Lien: 25e op 61 deelnemers, Sparta: 57e op 61 
deelnemers, Elien: 51e op 61 deelnemers, 
Mauro: 10e op 14 deelnemers, Febe: 37e op 63 
deelnemers, Mette: 44e op 63 deelnemers, 
Jentel: 4e op 29 deelnemers, Sinne: 11e op 33 
deelnemers, Lise: 15e op 33 deelnemers, Fleur: 
10e op 17 deelnemers, Jolien: 6e op 13 
deelnemers, Chrissy: 7e op 13 deelnemers, Jitse: 
1e op 7 deelnemers. 

3 weken later ging de tweede voorronde in 
Vosselaar door. Door kwetsuren en ziektes 
waren er een paar gymnasten minder. Was het 
voor sommigen het vroege of het late uur, de 
stress, of ligt de zaal van Vosselaar ons niet??? In 
ieder geval waren de resultaten een beetje 
minder. De norm van het Vlaams kampioenschap 
werd door 5/9 gehaald. 

Resultaten: 

Lien: 39e op 64 deelnemers, Elien: 53e op 64 
deelnemers, Febe: 49e op 61 deelnemers, Mette: 
53e op 61 deelnemers, Jentel: 11e op 36 
deelnemers, Sinne: 29e op 34 deelnemers, Lise: 
31e op 34 deelnemers, Jolien: maar 1 sprong 
uitgevoerd, Chrissy: 8e op 16 deelnemers. 

De voorronde voor de provincie Antwerpen gaat 
door op 16 en 17 maart in Schelle. We hopen dus 
op veel supporters op post om onze kampioenen 
naar een hoger niveau te tillen.  

  

  



    

Nieuwjaarsreceptie  

    

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 26/01/2019 
werden enkele verdienstelijke leiding, 
hulpleiding en bestuursleden in de bloemetjes 
gezet voor hun jarenlange inzet. De leiding die dit 
jaar gevierd werden, waren Ellen Reyniers (10 
jaar leiding), Kim Aerts (15 jaar leiding) en Inge 
Goossens (20 jaar leiding). Voor 5 jaar 
hulpleiding werden Nick De Borger en Fleur 
Rosseel in de bloemetjes gezet evenals Patricia 
Verbruggen en Femke De Wit voor 10 jaar 
hulpleiding en Yana Bevers en Els Petit voor 15 
jaar hulpleiding. 

Daarnaast werden Sam Peeters en Patricia 
Verbruggen gevierd voor 10 jaar bestuur, Marc 
De Wit en Nick Van Kerckhoven voor 20 jaar en 
Ingrid Verschueren voor 40 jaar bestuur. 

Vorig jaar beslisten Gert Aerts, Karine 
Thielemans, Sarah Willems en Lynn Verschueren 
te stoppen als leiding en/of bestuurslid. Ook zij 
werden bedankt voor hun inzet in de vereniging. 

  

  

    

Een nieuwe bestemming voor onze T-shirts  

    

  

We sluiten onze nieuwsbrief af met een aantal foto’s van onze vorige T-shirts. Deze hebben we geschonken aan 
een basketbalproject in Senegal. 
  



VTS GYM Willebroek 

 

E. Anseelestraat 120 

2830 Willebroek 

 

Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 

  

secretariaat@vts-gym.be 

www.vts-gym.be 
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