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100 jaar VTS Gym

Op 1 mei 1921 ging VTS Gym officieel van

start als Vooruit’s Turners Willebroek

(VTW).

Na de 2e Wereldoorlog werd VTW

omgedoopt tot Vooruit’s Turners Rik

Selleslaghs (VTS) als eerbetoon aan Rik

Selleslaghs, die in 1942 terechtgesteld werd

door de Duitse bezetter.

In de loop van 2017 wijzigt de afgekorte

naam in VTS Gym en krijgt de vereniging

een nieuw logo.

100 jaar na de oprichting bezorgen tal van

geëngageerde vrijwilligers nog altijd een

aangename en verantwoorde vrije

tijdsbesteding aan haar leden. VTS Gym is

en blijft immers een turnkring waar

iedereen welkom is tegen zeer

democratische lidgelden.

Een eeuw VTS   werd gevierd tijdens het

weekend van 13 en 14 november met een

academische zitting, receptie   en een

tentoonstelling 100 jaar VTS in de

lokettenzaal van het voormalige

gemeentehuis. 

Voor deze gelegenheid wordt ook een

fotoboek   100 jaar VTS uitgegeven.

Ereleden, leiding en bestuur kregen een

exemplaar. Een aantal exemplaren werden

inmiddels verkocht.

De viering was voor de vereniging een schot

in de roos. Zij mochten immers tal van

genodigden   en geïnteresseerden

verwelkomen op de tentoonstelling vol

bezienswaardigheden.   Er kon geput

worden uit een rijk archief.   Een

geschiedenis vol nostalgie, weetjes, foto’s

uit de oude doos, vroegere en hedendaagse

kledij en turntoestellen en wat teksten

over gisteren en vandaag. Kortom het was

de moeite waard en verschillende

herinneringen werden bovengehaald.

Anderen konden hun (groot)ouders in een

andere gedaante leren kennen, nl als jong

gymnast(e).

Het archief van 100 jaar VTSTraining Dames

Tijdens onze tentoonstelling 100 jaar VTS

kregen we ondermeer het bezoek van

Lieven Vercruyssen, zaakvoerder van

Eurogym (Gymnova) en eigenaar van De

Gymnas.

De Gymnas is een ontmoetingsplaats voor

oudgedienden van de turnsport en herbergt

een turnmuseum met heel wat oude

turntoestellen en aanverwante materialen.

Lieven was onder de indruk van ons archief

en vol lof over onze tentoonstelling.

Hij was dermate geïnteresseerd dat we met

hem een overeenkomst hebben gemaakt

waarbij een (klein) deel van ons archief in

zijn museum tentoon zal gesteld worden 

Uiteraard blijft dit stuk archief eigendom

van VTS en kunnen we dit indien nodig

steeds opnieuw afhalen.

Het loont de moeite om  ergens  in de loop

van volgend jaar zijn museum (De Gymnas,

Heirbaan 53, 9120 Haasdonk) eens te

bezoeken.

Eindejaarswensen van onze voorzitter

Toen ik bij het schrijven van de deze eindejaarswensen even terug ging kijken naar deze

van eind 2020, ging ik ervan uit dat 2021 er helemaal anders zou uitzien.

Spijtig genoeg blijkt corona een hardnekkig beestje. Ook ons Gymgala kon in 2021 niet

doorgaan. Gelukkig konden we in november toch ons 100-jarig (of moet ik zeggen 101-

jarig) vieren met een academische zitting en onze tentoonstelling die stil stond bij 100

jaar VTS Gym. 

Uiteraard blijft corona een grote impact hebben op zowel de organisatie van de trainingen

als op de organisatie van de andere activiteiten. Ik wil dan ook in de eerste plaats

trainers, assistenten en bestuur bedanken voor de inspanningen die geleverd werden om

gymnasten toch betrokken te houden bij onze vereniging en in deze speciale tijden het

beste van zichzelf te blijven geven. Maar ook de gymnasten zelf en hun ouders wil ik

bedanken voor hun begrip. Wat 2022 zal brengen, blijft toch een beetje koffiedik kijken,

maar VTS Gym zal er blijven voor gaan. VTS Gym wil ook in 2022, trouw aan de missie en

visie, ervoor blijven zorgen dat turnen voor iedereen toegankelijk blijft. Kerst en

Nieuwjaar zullen er ook dit jaar een beetje anders uitzien dan normaal en er zullen ook

dit jaar veel virtuele wensen worden uitgewisseld. Daar kan ik me dan ook alleen maar bij

aansluiten. Geniet van deze feestdagen en van alle kleine dingen die je gelukkig kunnen

maken. Zo kunnen we 2021 achter ons laten en hopen op een positiever 2022.  

Vriendjesweek

Van 24 t/m 28 januari gaat onze jaarlijkse vriendjesweek door. Onze Kabouters, Kleuters,

Ravotters, Kapoenen, Bengels, Juffers en Knapen kunnen tijdens onze Vriendjesweek een

vriendinnetje of vriendje uitnodigen voor een gratis training en hopelijk ook besmetten

met de turnmicrobe. Superbesmetters, nodig ze alvast uit!

Trooper - Steun VTS Gym

Vergeet tijdens het online shoppen

Trooper niet te gebruiken! Je steunt er

immers onze werking mee zonder zelf iets

meer te betalen.

 

1. Ga naar onze pagina op Trooper

(trooper.be/vtsgym)

2. Kies je shop en klikt op de banner.

De link weet dat jij ons wilt steunen.

3. Doe gewoon je aankoop zoals altijd,

zonder één euro extra te betalen.

4. De shop betaalt een percentje aan

onze club. Gemiddeld krijgen wij €2

per aankoop van €100. 
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RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22
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