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Kaderweekend

Op 22 en 23 oktober 2022

ging het jaarlijkse

opleidingsweekend van

Gymfed door in Gent.

 

Ook VTS-Gym naam deel aan

dit kaderweekend. Onze

trainers en bestuurders

hadden de keuze uit 245

sessies.

 

Ondertussen passen we de

nieuwe technieken en tips

al volop toe tijdens onze

trainingen.

Nieuwjaarsreceptie

We nodigen jullie graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op

zaterdag 28 januari 2022 om 19u in het Volkshuis in

Willebroek.

 

Inschrijven voor de receptie kan tot uiterlijk 21 januari

2023.

 

Om deel te nemen volstaat het, het inschrijvingsformulier

ingevuld af te scheuren en te overhandigen aan één van

onze bestuursleden en/of leiding of via secretariaat@vts-

gym.be.

Verslag Scheprestaurant

Na enkele jaren overgeslagen te hebben omwille van de gekende redenen, kon VTS in 2022

opnieuw een scheprestaurant organiseren tijdens de Willebroekse jaarmarkt.

In de zaal achter het Volkshuis mochten we 268 bezoekers verwelkomen, bediend tussen

11u30 en 13u30.  

Uiteraard kan dit enkel dankzij de talrijke medewerkers. Bedankt Jos, Marc, Boris, Jeroen,

Haroen, Anton, Tim, Herman, Ingrid, Luc, Louis, Anton, Joren, Jarne, Els, Christel, Lydia,

Ellen, Fenne, Jitse, Ines, Katja, Kim.

 

Op naar de volgende editie!

 

Gyminstuif

Op woensdag 16 november en zaterdag 19 november vond onze jaarlijkse gyminstuif

plaats. Zowel de kabouters als kleuters vertoonden enthousiast hun kunsten aan de

mama’s en papa’s. Zeker voor herhaling vatbaar.

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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