NIEUWSBRIEF

Maandag 29 april 2019

Beste lezer,
In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM.
Sportieve groeten
VTS GYM

Italiaans restaurant

Op zondag 19 mei organiseert VTS GYM haar
jaarlijks Italiaans gelegenheidsrestaurant.
Naar goede gewoonte zijn er verschillende
overheerlijke gerechten te verkrijgen aan
democratische prijzen.
Lekker eten en tegelijk onze club steunen: een
mooi excuus om zelf niet te moeten koken.
Iedereen welkom tussen 11.30 uur en 19 uur in
het Volkshuis van Willebroek.

Hopelijk tot dan!

1 meiviering

Naar jaarlijkse gewoonte zal VTS GYM aanwezig
zijn op het Feest van de Arbeid.
Dit jaar zal dit uitzonderlijk georganiseerd
worden in het Brouwershof. Dit is het nieuwe
park rechtover de bibliotheek.
VTS zal ten voordele van de deelname aan de
Gymnaestrada de dorstigen laven en de
hongerigen spijzen.
U steunt toch ook?

Iedereen welkom voor muziek, sfeer, eten en
drinken op 1 mei, vanaf 14 uur.

Brevettendagen

Zaterdag 11 mei belooft weer een toffe
voormiddag te worden. Op dat moment
organiseert VTS GYM de brevettendag in de
turnzaal van de Kerkstraat.
Deze brevettendag is opgebouwd rond het
oefenprogramma Gymstars voor recreatieve
gymnasten. Gymstars wil kinderen volgens hun
eigen mogelijkheden en wensen laten
schitteren.
Elke recreatieve gymnast wordt uitgedaagd om
de ster van zijn/haar niveau te behalen.
Het is de ideale gelegenheid om je eigen kind
eens op een andere manier aan het werk te
zien.
PROGRAMMA:


Ravotters: van 9u tot 10u



Kapoenen: van 10u tot 11u



Bengels: van 11u tot 12u

In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier. Vul
dit in en breng het tegen de volgende turnles
mee.

Op zaterdag 25 mei organiseren we de
brevettendag voor de kabouters en kleuters.
Op deze dag mogen mama en papa komen
supporteren. Je ervaart mee de turnpret van je
kind en beleeft mee wat hij/zij reeds geleerd
heeft tegen de turnlessen.
De kabouters starten om 9u en zijn klaar om
10u. De kleuters starten om 10u15 en zijn klaar
om 11u15.
We hopen heel veel kinderen en toeschouwers
te mogen verwelkomen.

Provinciale kampioenen

Trampoline
Op zondag 24 maart 2019 heeft Jesse
Vandervoort deelgenomen aan de provinciale
voorronde wedstrijd Dubbele Minitrampoline
(DMT) B-niveau.
Bij de wedstrijd wist Jesse een mooie 3de plaats
bij het B-niveau te halen en mocht hij mee op
het podium.
Dankzij de behaalde hoge score van 88,40
punten (minimumscore is 80,40) had hij
hiermee weinig moeite om zich te kwalificeren
voor het Vlaams kampioenschap dat plaatsvindt
op 4 mei 2019 te Hulshout.
Het Vlaams kampioenschap is dan weer een
selectiewedstrijd
voor
het
Belgisch
kampioenschap d.d. 26 mei 2019 te Zonhoven.
Jesse in actie tijdens de training

Tumbling
Op de dag van ons eigen Gymgala werd Dante
de Schutter van onze tumblingafdeling
provinciaal kampioen in het B-niveau. Door de
samenwerking met Creativa Schelle heeft hij de
kans gekregen om een niveau hoger deel te
nemen. Proficiat!
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