
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zondag 31 december 2017 

    

Beste lezer 

In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM. 

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

Nieuwjaarsreceptie en algemene vergadering   

    

 

In onze vorige nieuwsbrief was een klein foutje 

geslopen: de nieuwjaarsreceptie begint om 18u30 

in plaats van 19u30. Hieronder vindt u de juiste 

uren: 

Zaterdag 27 januari 2018 

 18u30: nieuwjaarsreceptie aangeboden 

door VTS 

 20u: walking dinner 

Maandag 5 februari 2018 

                20u30: algemene vergadering 

Het inschrijvingsformulier kan hier gedownload 

worden. Hopelijk tot dan! 

  

    

    

Heren gezocht   

    

https://www.dropbox.com/s/yf2qk9e1gkqihf9/uitnodiging%20receptie%20%2B%20walking%20dinner.pdf?dl=0


 

De afdeling HEREN zoekt vaders/grootvaders die 

een uurtje per week in groep de spieren willen 

losmaken. Elke donderdag tussen 20u30 en 22u 

wordt er in groep gezorgd voor het losmaken van 

alle spieren, gevolgd door wat kracht- en/of 

conditietraining. Dit alles gebeurt in een 

gemoedelijke sfeer volgens ieders tempo en 

kunnen. Bij voldoende aanwezigen wordt de 

training afgesloten met een spelletje volleybal. 

Zin om mee te doen? Kom alvast een kijkje 

nemen op één van de oefenstonden. 

Meer info via wim.borms@skynet.be. 

    

  

    

Vriendjesweek  

    

 

De Ravotters, Kapoenen en Bengels mogen van 

15 tot 20 januari een vriendje of vriendinnetje 

meebrengen naar hun training om te laten zien 

hoe leuk de turnles is. 

    

  

    

Wedstrijd Tumbling Oud-Turnhout  

    

mailto:wim.borms@skynet.be


 

Op 3 december trokken 8 tumblers richting Oud-

Turnhout voor de eerste wedstrijd van het 

seizoen. Zo konden de gymnasten testen waar ze 

stonden voor de provinciale voorrondes begin 

2018 van start gaan. 

Blijkbaar gaat op wedstrijd alles wat beter dan op 

training, want er werden schitterende resultaten 

behaald: 

- categorie meisjes C 11 jaar: Lien 6de plaats 

- categorie meisjes C 14 jaar: Jentel 2de plaats 

- categorie meisjes C 15 jaar: Sinne 2de plaats 

- categorie jongens C 15-16 jaar: Dante 2de 

plaats 

- categorie meisjes C 17-18 jaar: Jolien 1ste 

plaats, Chrissy 2de plaats en Caisey 4de plaats 

- categorie jongens C 17+: Jitse 1ste plaats 

Deze resultaten zijn veelbelovend voor de 

provinciale voorrondes die er aankomen. De 

eerste wedstrijd gaat door op 13 en 14 januari in 

Niel. 

    

    

    

Dag van de vrijwilliger   

    

 

Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. 

Zij zetten zich belangeloos in voor onze 

gymnasten en zijn onmisbaar voor onze 

vereniging. 

Daarom een welgemeende dank je wel! 

    

    

    

Miss Tattoo   

    

 Onze eigenste Naomi (leiding van Urban Dance) 

doet het momenteel zeer goed in de Miss Tattoo 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212387466860029&set=a.1024227364216.2005105.1181217122&type=3


 
 

Belgium-wedstrijd. 

Iedereen kan haar steunen door de sms Mtb01 

te sturen naar het nummer 3565. 

Zeker doen! 

  

 

  

VTS GYM Willebroek 

 

E. Anseelestraat 120 

2830 Willebroek 

 

secretaris Els Petit: 0478 99 18 22 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 

  

secretariaat@vts-gym.be 

www.vts-gym.be 
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