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VTS Wafelslag
Ook in 2022 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 12 maart
2022. Levering is voorzien op zaterdag 19
maart 2022.
Wij rekenen op heel wat bereidwillige
medewerkers en hopen op een succesvolle
verkoop.
Een bestelformulier kan u hier downloaden.
Online bestellingen kan u ook ingeven via
deze website.

Provinciale voorronde 2 - C-niveau
en provinciale voorronde 1 - B-niveau
Op 5 en 6 februari ging de volgende
provinciale voorronde tumbling C-niveau
door in Vosselaar. 5 VTS-Gym-gymnasten
namen deel aan deze wedstrijd. Spijtig
genoeg waren Tess, Elien en Amien
gekwetst, zodat ze er niet bij kon zijn. Er
werden weer mooie resultaten behaald.
Zaterdag kwamen 2 gymnasten in actie. Bij
de meisjes C 13 jaar behaalde Zainab een
37ste plaats in het allround klassement. Bij
de jongens C 15 jaar behaalde Mauro een
mooie 3de plaats allround.
Zondag waren we met 3. Bij de meisjes C 15
jaar behaalde Lara een mooie 3de plaats
allround en Sparta een 31ste plaats. Nina
behaalde een 23ste plaats allround bij de
meisjes C 17 jaar.
Op 19 februari ging voor Lien de eerste
provinciale voorronde tumbling B-niveau
door. Ze behaalde een knappe 22ste plaats
allround en een 14de plaats voor de
provincie Antwerpen.
Proficiat aan alle deelnemers.
Merci Tim en Kim voor het mee jureren en
begeleiden. De volgende wedstrijd gaat
door op 12 en 13 maart. Gymnasten Bniveau hebben de volgende wedstrijden op
20 en 26 maart.

Vieringen

Elk jaar zet VTS zijn verdienstelijke assistenten, leiding en bestuursleden evenals
jubilerende leden in de bloemetjes. Normaal gezien gebeurt dit tijdens de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie en gymgala, maar ook hier gooide Corona roet in het eten.
Hoewel de vieringen dit jaar dus niet “live” kon plaatsvinden, wensen wij iedereen te
bedanken voor hun jarenlange inzet en ondersteuning!
Een overzicht van de gevierden:
Leiding:
5 jaar: DERISON Kelly
10 jaar: NUYTIENS Els
Hulpleiding:
5 jaar:
DE GROOTE Fenne
DE GROOTE Sinne
JANSSENS Boris
KERREMANS Fleur
LUTONADIO Dina
VANHOUCHE Silke
Bestuursfuncties:
10 jaar: PETIT Els
Leden:
25 jaar: VERLINDEN Sandy
50 jaar: THIELEMANS Karine
60 jaar: VERSCHUEREN Ingrid

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.

VZW VTS Gym
E. Anseelestraat 120
2830 Willebroek
BE0429.103.848
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22
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