
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zondag, 04 juli 2021 

Fijne vakantie!  

 

Het waren rare tijden, de afgelopen maanden. 
We gingen er in ons vakantiebericht vorig jaar 
van uit dat we in september 2020 gewoon 
terug konden opstarten. Maar door de 
aanslepende Corona-perikelen bleef de wereld 
op zijn kop staan. In september konden we wel 
voorzichtig terug opstarten in bubbels, met 
ontsmetting ... Spijtig genoeg kwam hier eind 
oktober opnieuw een einde aan. Al snel 
beseften we dat ook in 2021 ons gymgala niet 
zou kunnen doorgaan. 

Ondertussen lijkt de situatie onder controle en 
zijn de meeste maatregelen teruggeschroefd. 
Het turnseizoen is ten einde en we kijken er nu 
al naar uit jullie allemaal terug te zien na de 
vakantie! Ons bestuur houdt alle Corona-
richtlijnen nauwlettend in de gaten, zodat we 
in alle veiligheid opnieuw kunnen opstarten. 
Het nieuwe turnseizoen start op 1 september 
2021.  
Het sportjaar 2021-2022 wordt een heel 
speciaal jaar voor VTS-Gym, een feestjaar, 
want we vieren ons honderdjarig bestaan (met 
een jaartje uitstel weliswaar :-))  

We geven het startschot met een academische 
zitting en een tentoonstelling in november 
2021.   
Naast alle andere activiteiten, hebben we 
alvast de sporthal gereserveerd op 26 maart 
2022 voor ons 100ste gymgala.   
Veel om naar uit te kijken! 

Aan alle gymnasten, leden, sympathisanten: 
blijf gezond en fit. Een dikke virtuele knuffel 
van de leiding en het bestuur en een fijne 
vakantie! 

 

 



Brevettendagen  

Op zaterdag 5 en 12 juni hebben we bij de kabouters en de kleuters naar jaarlijkse traditie een 
“bubbelbrevettendag” gehouden. 

Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven en allen hebben ze een topprestatie neergezet! 

Bij de kabouters hebben er 9 een bronzen en 7 een zilveren medaille behaald. 

Bij de kleuters werden 3 zilveren en 16 gouden medailles verdiend. 

Een dikke proficiat aan alle deelnemers!!!! 

  

 

Gymkampen  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de gymkampen deze zomer! Inschrijven kan via de webshop van de 
gemeente Willebroek. 

 

https://webshop.willebroek.be/
https://webshop.willebroek.be/
https://webshop.willebroek.be


 

 
 

Aanpassingen aan afdelingen  

Ook in het seizoen 2021-2022 staan ervaren trainers en assistenten voor onze gymnasten klaar. 

Er zijn een paar kleine aanpassingen. Zo starten we met een nieuwe afdeling kleuters in de turnzaal ’t 
Venneke, telkens op woensdag van 15u30 tot 16u30. 

De ravotters starten op maandag een kwartiertje vroeger, zodat de bengels kunnen aansluiten en op 
maandag in Tovertuin turnen. 

De trampoline start op maandag een halfuur vroeger. 

https://webshop.willebroek.be
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Hieronder vindt u een overzicht van onze afdelingen. Dit overzicht is eveneens raadpleegbaar op onze 
website. 

 

Afdeling Leiding Geboortejaren Turnzalen Dag Uur 

Kabouters 
Inge 
Goossens 

2018 - 2019 
(min. 2,5 jaar) Tovertuin Zaterdag 9:15 - 10:15 

Kleuters Els Nuytiens 2016 - 2017  Tovertuin Zaterdag 10:30 - 11:30 

Kleuters 
Kimberly 
Leemans 2016 - 2017 t Venneke Woensdag 15:30 - 16:30 

Ravotters 
Kimberly 
Leemans 2014 - 2015 Tovertuin Maandag 17:30 - 18:30 

  
Nisrine 
Belfassi   t Venneke Woensdag 16:30 - 17:30 

Kapoenen Ellen Reyniers 2012 - 2013 Tovertuin Dinsdag 17:30 - 18:30 

      t Venneke Donderdag 17:30 - 18:30 

Bengels 
Katja 
Mampaey 2010 - 2011 Tovertuin Maandag 18:30 - 19:30 

      t Venneke Woensdag 17:30 - 18:30 

Juffers & Jitse Marivoet 2007 - 2009 t Venneke Dinsdag 19:00 - 20:30 
knapen Fleur Rosseel     Vrijdag 19:00 - 20:30 

Turnsters 
Yana Bevers 
& Vanaf 2006 Tovertuin Maandag 20:30 - 21:45 

  Kelly Derison    

Donderdag 
oneven 
weken 20:30 - 21:45 

        
Vrijdag even 
weken 20:30 - 22:00 

Turners 
Peter 
Schelkens Vanaf 2006 t Venneke Dinsdag 20:30 - 22:00 

        Vrijdag 20:30 - 22:00 

Dames 
Katja 
Mampaey Vanaf 30 jaar Tovertuin Woensdag 20:00 - 21:00 

Heren Wim Borms Vanaf 30 Jaar t Venneke Donderdag 20:30 - 22:00 

Urban Dance Naomi Boogh Vanaf 2006 Tovertuin Maandag 19:30 - 21:00 

Tumbling 
beginners Sam Peeters Na selectie t Venneke Zaterdag 9:15 - 10:45 

Tumbling Kim Aerts Na selectie t Venneke Dinsdag 17:30 - 19:00 
jongeren       Vrijdag 17:30 - 19:00 

Tumbling Kim Aerts Na selectie t Venneke Donderdag 18:30 - 20:30 
recrea       Zaterdag 10:45 - 12:15 

Tumbling 
Maja 
Mampaey Na selectie t Venneke Donderdag 18:30 - 20:30 

gevorderden       Zaterdag 10:45 - 12:45 

http://www.vts-gym.be/
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Trampoline 
Rachid El 
Arfaoui Na selectie t Venneke Maandag 18:00 - 20:00 

      t Venneke Woensdag 18:30 - 20:30 
 

 

Trooper  

  

 

Vergeet tijdens het online shoppen Trooper 
niet te gebruiken! Je steunt er immers onze 
werking mee zonder zelf iets meer te betalen. 

→ Ga naar onze pagina op Trooper 
(www.trooper.be/vtsgym) 

→ Kies je shop en klikt op de banner. De 
link weet dat jij ons wilt steunen.  

→ Doe gewoon je aankoop zoals altijd, 
zonder één euro extra te betalen. 

→ De shop betaalt een percentje aan 
onze club. Gemiddeld krijgen wij €2 
per aankoop van €100.  

Alvast bedankt! 

 

http://www.trooper.be/vtsgym
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