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Wafelslag

Ook in 2023 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)

Wafels kunnen ofwel online besteld worden via deze website OF via dit bestelformulier

dat aan de leiding of de verantwoordelijke voor de wafelverkoop (Wim Borms, Vaartstraat

23B, 2830 Willebroek) kan afgegeven worden.

 

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.

 

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

Kampioenenviering Willebroek en 50 jaar sportraad

Zaterdag 4 februari vond in het Huis van de Vrije Tijd de Kampioenenviering plaats. Dit

jaar deelde ook VTS GYM in de prijzen. Amien Mham werd gehuldigd als provinciaal en

Vlaams kampioen Tumbling categorie C. Ook VTS GYM zelf viel in de prijzen en ontving de

trofee “Sportclub van het jaar”. Deze trofee werd bekomen naar aanleiding van het 100-

jarig bestaan van onze turnclub. Een mooie erkenning voor alle vrijwilligers die week na

week bereid zijn hun vrije tijd te investeren in een gezonde tijdsbesteding voor onze

leden.

Tijdens de Kampioenenviering werd ook het 50-jarig bestaan van de gemeentelijke

sportraad gevierd.

Vriendjesweek

Gymkampen

Nieuwjaarsreceptie

Provinciale voorrondes Tumbling

Op 15 januari trokken we met 3 gymnasten naar de eerste provinciale voorronde voor het

C-niveau in Lier. Spijtig genoeg was de voet van Elien nog niet voldoende genezen en kon

zij niet deelnemen.

Voor Sepp en Noor was het de eerste officiële wedstrijd op dit niveau. Noor nam deel bij

de meisjes 11 jaar en haalde meteen een mooie 19de plaats op 36 deelnemers. Haar

puntentotaal was ook al voldoende voor de selectienorm voor het Vlaams kampioenschap.

Sepp nam deel in de categorie jongens 13-14 jaar. Hij haalde een mooie 10de plaats op 15

deelnemers en miste net de selectie voor het Vlaams Kampioenschap. Dit komt zeker nog

in orde de volgende wedstrijden. De laatste die op zondag mocht springen was Zainab in

de categorie meisjes 14 jaar. Zij werd 15de op maar liefst 51 deelnemers. Ook zij behaalde

reeds de norm voor het Vlaams Kampioenschap.

Twee weken later had de eerste provinciale voorronde voor het B-niveau plaats. Lien en

Lara nemen hier deel in dezelfde categorie. Voor Lara haar eerste kennismaking met dit

niveau, voor Lien een uitdaging naar haar zware blessure in het begin van het seizoen.

Beiden sprongen ze zeer mooie reeksen wat resulteerde in een 28ste plaats voor Lara en

een 29ste plaats voor Lien. Voor hen was er wel al het provinciale kampioenschap. Hier

werd Lara 12de en Lien 13de.

Proficiat aan alle gymnasten.

Welkom Sep!

Belangrijke data

Februari

6: Start wafelverkoop

11-17: Vriendjesweek

11 en 15: Gyminstuif Kabouters en Kleuters

 

Maart

5: Algemene herhaling Gymgala

12: Algemene herhaling Gymgala

18: Verdeling wafels

19: Algemene herhaling Gymgala

25: 100ste Gymgala 

 

Mei

14: Italiaans restaurant

 

 

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

 

 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgS0_y1VhlIMReAvgs2906rJDTCChoPGIyEBw_J3kIXp655g/viewform
https://www.dropbox.com/s/thd4p2kuo9jx0yb/VTS%20wafelslag%202023%20-%20bestelformulier.pdf?dl=0
http://www.trooper.be/vtsgym
https://www.facebook.com/VTSGym/
https://www.instagram.com/vts_gym/
https://www.youtube.com/channel/UCGyyYCdQRpz3UcXOYNIKUvQ
https://www.vts-gym.be/
mailto:secretariaat@vts-gym.be
mailto:nieuwsbrief@vts-gym.be?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief

