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Eindeseizoenshappening

Neen, 2021-’22 was geen normaal turnseizoen, Corona was nog maar eens de grote

spelbreker. Maar ondanks alle virusperikelen gingen de meeste trainingen toch door.

Dankzij de enorme inzet van onze leiding en hulpleiding kon VTS-Gym gezonde

ontspanning én plezier blijven aanbieden in deze toch wel lastige tijden.

Toi toi toi voor al deze vrijwilligers! Zonder jullie was dat niet gelukt!

Ons turngala einde maart werd afgelast, maar we beloofden een demonstratie van onze

vorderingen te geven op een ander moment.

We houden woord!

Op zondag 26 juni 2022 nodigen we alle gymnasten, ouders en sympathisanten uit op ons

clubevenement in de Tovertuin.

Onze jonge gymnasten tonen hun kunnen vanaf 14u en zij rekenen op veel supporters!

We zetten ook onze speciale leden in de bloemetjes en belonen de toeschouwers met

een optreden van de allerjongsten. En dat is nog niet alles!

Het volledige programma verklappen we nog niet, kwestie van de spanning een beetje op

te bouwen. We beloven spel en sport, circus en spektakel, food en drinks, en vooral veel

ambiance. Het wordt een spetterende afsluiter van ons turnseizoen en de aanzet tot het

nieuwe seizoen dat start op 1 september 2022.

Ben je nieuwsgierig? Hou onze volgende nieuwsbrief en sociale media in de gaten! Noteer

26 juni alvast in je agenda en laat op onze Facebookpagina weten dat je geïnteresseerd

bent in dit evenement!

Uitstap jongeren

Op zaterdag 25 juni is het weer zover! We

trekken er met de VTS jongeren (vanaf de

afdeling kapoenen – 3de leerjaar) op uit

voor een daguitstap naar Bobbejaanland!

De kostprijs bedraagt €25. Inschrijven en

betalen gebeurt via de leiding ten laatste

op maandag 20 juni.

Clubgrade

Een aantal enthousiaste leden,

bestuursleden, leiding, ouders en

vrijwilligers hebben gedurende 2

zaterdagvoormiddagen de koppen bij elkaar

gestoken voor de Clubgrade oefening. De

bedoeling van deze oefening is onze club

klaar te maken voor de toekomst! 

 

Zodra er concrete resultaten gekend zijn,

houden we jullie op de hoogte.

Vlaams kampioenschap C-niveau

Op 14 mei trokken we naar het verre Knokke-Heist voor het Vlaams Kampioenschap

tumbling C-niveau. Maar liefst 4 gymnasten konden zich hiervoor selecteren. 

Zainab mocht de spits afbijten in de categorie meisjes 13 jaar. Met haar topscore van het

seizoen eindigde ze op een mooie 14de plaats.

Nadien kwamen Amien en Mauro aan de beurt. Beiden sprongen afgewerkte reeksen.

Mauro behaalde een mooie 5de plaats in de categorie jongens 15-16 jaar. Amien werd

Vlaams kampioen in de categorie jongens 17+.

Tenslotte mocht Lara het rijtje afsluiten. Ook haar sprongen waren supermooi uitgevoerd.

Zij behaalde een 16de plaats in de categorie meisjes 15 jaar.

Dikke proficiat aan alle deelnemers!

Opening Huis van de Vrije Tijd

Op 7 mei werd op de site van De Schalk het nieuwe Huis van de Vrije tijd feestelijk

ingehuldigd. De tumblingploeg van VTS-Gym was present om twee demonstraties te geven

op de airtrack. Tussen de demonstraties door konden andere kinderen deelnemen aan een

initiatie. Ons optreden werd enorm gesmaakt door het publiek en ook de gymnasten

hadden er fun in om eindelijk nog eens te kunnen tonen wat ze ondertussen allemaal

bijgeleerd hebben.

Italiaans restaurant

Na een pauze van 3 jaar kon ons Italiaans restaurant op 15 mei opnieuw doorgaan. Maar

liefst 223 eters hebben genoten van onze vers bereide gerechten, die zeer gesmaakt

werden.

 

We willen dan ook al deze mensen heel erg graag bedanken, evenals alle helpende handen

voor en achter de schermen.

 

Voor de fleurige aankleding van onze zaal konden we rekenen op “Het Groene Hart” die

ons de bloemetjes schonk.

 

Wij kijken alvast uit naar de volgende editie. U toch ook?

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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