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Voorwoord
Beste leden, beste ouders,
De coronapandemie heeft zowel op jullie als op ons clubleven een grote impact gehad en zal dit nog
even hebben naar alle waarschijnlijkheid. Niet alleen hebben jullie al een aantal weken niet meer kunnen
turnen, maar ook verschillende van onze activiteiten dienden worden afgelast. Niet op zijn minst de
turnshow waar iedereen zo had naar uitgekeken en zo hard voor had getraind. Maar ook onze RG Maria
Cup, de steakdag, Rock Werchter en de Jan Primusfeesten vielen al in het water.
Net zoals jullie kijken we reikhalzend uit naar het volgend seizoen waarin we hopelijk terug in een min of
meer normale setup kunnen opstarten.
Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie alvast de info betreffende de inschrijvingen, die dit jaar voor al
onze bestaande gymnasten vroeger zullen worden opengezet, zodat je reeds snel kan inschrijven en kan
genieten van een korting van 10% als je inschrijft voor 31 juli.
In augustus staat ook onze gymweek nog gepland, die we in samenwerking met de Sportdienst
organiseren. Hierbij zullen we volledig de richtlijnen volgen van het “sportprotocol” dat ondertussen
gepubliceerd is. De betrokken ouders zullen hierover nog worden ingelicht.
Ik hoop alvast dat jullie allemaal de moed erin houden, nog veel bewegen en zitten te popelen om terug
van start te gaan.
Hou het veilig en ik hoop jullie allemaal terug te zien bij de start van het nieuwe seizoen.
Ruud Timmermans
Voorzitter Gym Haacht vzw
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Administratieve inlichtingen
1. Einde van het seizoen
Omwille van de coronacrisis is het huidige seizoen voor ons allemaal op een zeer ongebruikelijke manier
afgesloten. Op vrijdag 13 maart werden de trainingen stopgezet en vele activiteiten (turnshow,
steakdag, Rock Werchter, Jan Primusfeesten, …) werden geannuleerd.
Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat we toekomstgericht meer zullen moeten inzetten op lidgelden,
aangezien de inkomsten uit activiteiten behoorlijk onder druk kunnen komen te staan. Tot nu toe
maakten deze laatsten ongeveer 30% van onze inkomsten uit.
Verder in deze nieuwsbrief vind je het trainingsschema, inclusief de nieuwe lidgelden voor het seizoen
2020-2021.

2. Voorinschrijvingen voor alle groepen + korting van 10% voor huidige leden
Huidige leden krijgen de mogelijkheid om reeds vooraf in te schrijven. Deze voorinschrijvingen zullen
volledig elektronisch gebeuren en lopen van 15 juni tot en met 31 juli 2020. Een korting van 10% op het
lidgeld zal automatisch worden toegepast. Voorwaarde is wel om in te schrijven voor 31 juli 2020.
Voorinschrijvingen van broertjes of zusjes van huidige leden voor de groep Kleuters A (1ste kleuterklas)
zijn ook mogelijk. Stuur hiervoor een e-mail naar gym-haacht@skynet.be met vermelding van naam,
adres, geboortedatum, telefoonnummer en vermelding “Kleuters A”.
Vanaf 01/08/2020 wordt de inschrijvingsmodule voor iedereen opengezet en valt de korting weg.
Elektronisch voorinschrijven vanaf 15/06/2020 (alleen voor bestaande leden)
1. Ga naar www.gymhaacht.be.
2. Klik onder de rubriek “Inschrijven” op “Schrijf je in”.
3. Klik op “Herinschrijven” en volg de instructies om opnieuw in te schrijven.
Opgelet! Om de inschrijving af te ronden zal gevraagd worden onmiddellijk het lidgeld te
vereffenen op rekening BE05 0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw.
Belangrijke opmerkingen:
• De korting voor meerdere groepen (€ 20) en de korting voor meerdere gezinsleden (€ 15) wordt
automatisch toegepast.
• Wanneer een gymnast in september niet wenst te starten, zal het lidgeld terugbetaald worden onder
afhouding van een administratieve kost van € 25 bij verwittiging vóór 25/08/2020 of €40 bij
verwittiging vóór 15/09/2020 (enkel van toepassing op recreatieve groepen).
• Groep 15 zal nog niet onmiddellijk opengezet worden, aangezien de herstructurering van deze groep
nog niet volledig rond is.
• Corona-specifiek: Wanneer in bepaalde periodes tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 niet
getraind kan worden omwille van door de overheid opgelegde coronamaatregelen, wordt na aftrek
van € 25 administratiekost een pro rata terugbetaald à rato van de niet getrainde periodes (enkel van
toepassing op recreatieve groepen).

mei 2020 – juli 2020

Pagina 4

3. Start van het nieuwe seizoen
a) Recreatieve groepen
Het seizoen 2020-2021 zal voor de recreatieve ploegen starten op dinsdag 1 september 2020. Alle leden
zullen uitgenodigd worden met een nieuwsbrief die begin augustus 2020 zal verschijnen.
b) Wedstrijdploegen
Het nieuwe seizoen voor de wedstrijdploegen start op 1 augustus 2020. De trainers van de betrokken
groepen zullen jullie op de hoogte brengen voor welke groep juist moet inschreven worden.
De inschrijvingsprocedure is dezelfde als hierboven beschreven, met uitzondering dat de betaling van
het lidgeld opgesplitst wordt in twee delen:

•
•

een eerste betaling bij inschrijving in juli (zie onderstaande tabel) en
het resterende saldo, te betalen voor 30/11/2020 via rechtstreekse overschrijving op rekening BE05
0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw. Leden die het resterende saldo betalen voor 01/09/2020
krijgen een korting van € 10 op dit saldo (mag onmiddellijk in mindering gebracht worden bij betaling
van het resterende saldo).

Voor de huidige leden wordt een korting van 10% toegepast die pro rata over de twee betalingen
gespreid wordt.
Trainingsuren per week
6
6,5
8
9
10
10,5
11

Lidgeld 2020-2021
€ 510
€ 531
€ 594
€ 636
€ 678
€ 699
€ 720

1ste betaling
€ 325
€ 325
€ 350
€ 375
€ 400
€ 400
€ 400

Resterende saldo
€ 185
€ 206
€ 244
€ 261
€ 278
€ 299
€ 320

Corona-specifiek: Wanneer in bepaalde periodes tussen 1 september 2020 en 30 maart 2021 niet
getraind kan worden omwille van door de overheid opgelegde coronamaatregelen, wordt na aftrek van
€ 75 administratieve en wedstrijd gerelateerde kosten een pro rata terugbetaald à rato van de niet
getrainde periodes.

4. Verkiezing bestuursorgaan (vroegere Raad van Bestuur)
In principe de eerste donderdag van oktober zal Gym Haacht overgaan tot de statutair vierjaarlijkse
verkiezing van het bestuursorgaan. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering zal eveneens de goedkeuring
van de aangepaste statuten op de agenda staan (aanpassing volgens het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat op 1 januari 2020 in werking trad). In onze nieuwsbrief van
augustus zullen we verder terugkomen op deze verkiezing.
Nieuwe kandidaten zijn altijd welkom om het huidige bestuur te versterken!

geboortejaar 2017

Kidies A

Kidies B

Kidies C

1

2

3

za

za

za

Waar

sportcomplex
10:00-11:15
Den Dijk
11:00-12:15

09:15-10:15

Wanneer

16

14

13

12

11

10

Jongens & meisjes C

Jongens & meisjes B

Jongens & meisjes A

Nr. Groep

vanaf 1e middelbaar

3e tot 6e leerjaar

e

1 tot 2 leerjaar

e

Leeftijd
18:30-20:30

Waar

vr

vr
20:30-22:00

18:30-20:30

13:00-15:00 sportcomplex
wo 15:00-17:00 Den Dijk

za

vr

wo 15:00-17:00

Wanneer

2. Basisgymnastiek (toestelturnen, tumbling, trampoline, freerunning)

Kleuters kunnen instappen in september, januari en maart.

geboortejaar 2015

geboortejaar 2016

Leeftijd

Nr. Groep

1. Kleuterturnen

Hieronder vind je het trainingsschema van het nieuwe turnseizoen.

Trainingsschema seizoen 2020-2021

Marc, Freddy

€ 163

€ 188

€ 188

Kristof, Freddy, Miguel
Brita, Ruben, Beau, Marc

€ 188

€ 188

€ 188

Lidgeld

€ 133

€ 133

€ 133

Lidgeld

Freddy, Kenneth

Brita, Ruben, Beau, Marc

Ann, Miguel, Freddy

Train(st)ers

Tine, Laurien, Marlot, Lore W, Lore B,
Benny, Bo, Ine, Lara, Liesbeth, Lieselot,
Carolien, Inessa, Annelies

Train(st)ers
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do 17:00-18:30 sportcomplex Den Dijk

1e leerjaar tot 2e middelbaar
voorwaarde: ingeschreven voor
basisgroep 10 t.e.m. 16

Acro recre@

TTJ/TTM recre@ 1
(groep A)

TTJ/TTM recre@ 1
(groep B)

TTJ/TTM recre@ 2

TTJ/TTM recre@ 3

Freerunning 2

23

25

26

27

28

29

30

15:30-18:00

20:00-22:00

za

z0

vanaf 3de leerjaar en “rondat”
beheersen
vanaf 3de leerjaar en na selectie

Tumbling 1 &
trampoline
Tumbling 2

14:00-16:00 sportcomplex Den Dijk

10:00-12:00 sportcomplex Den Dijk

17:00-18:30 sportcomplex Den Dijk

vr

vanaf 4e leerjaar

sportcomplex Den Dijk

Freerunning 1

20:00-22:00

sportcomplex Den Dijk

sportcomplex Den Dijk

wo 13:30-15:00 sportcomplex Den Dijk

vr

wo 19:00-21:00

vr

wo 19:00-21:00

za

wo 18:00-20:30

10:00-12:00 sporthal Boortmeerbeek

vanaf 1e middelbaar

18+

1e tot 6e middelbaar

Enkel na selectie ⇒
basiservaring en regelmatige
aanwezigheid vereist

za

vanaf 1e middelbaar

RG = ritmische gymnastiek, TTJ = toestelturnen jongens, TTM = toestelturnen meisjes

32

31

wo 17:00-19:00 sportcomplex Den Dijk

1e leerjaar tot 2e middelbaar
voorwaarde: ingeschreven voor
basisgroep 10 t.e.m. 16

RG C

22

za

1 tot 6 leerjaar

14:00-16:00 sporthal Boortmeerbeek

RG A & B

21

e

wo 13:30-15:00 sportcomplex Den Dijk

e

1e tot 6e leerjaar

RG A & B

20

Waar

Wanneer

Leeftijd

Nr. Groep

3. Specifiek turnen (eventueel recre@-wedstrijden)

€ 307

€ 188

€ 188

€ 163

Lidgeld

€ 188

€ 177

€ 177

€ 277

€ 277

bijbetaling
€ 78

Hanne, Sarah, Anna € 188

Lara, Kristof

Kristof, Freddy
Kristof, Freddy,
Beau

Lucas, Tijs

Lucas, Tijs

Veerle, Ann, Kristof

Freddy, Veerle, Ann, bijbetaling
Kristof
€ 89

Lise, Geoffrey,
Hanne, Ines, Ruben

Nadine

Carmen

Ann

Train(st)ers
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Senioren

Volwassenen Gym

36

37

di

18+

Dance Aerobics

Total Body Work-out

47

48

Waar
gemeentelijke basisschool
ma 20:30-21:30
Haacht (turnzaal)
do 20:30-21:30 sportcomplex Den Dijk

Wanneer

20:45-22:15

€ 143

€ 143

Linda
Linda

Lidgeld

€ 163

€ 133

€ 133

Lidgeld

Train(st)ers

Roland, Freddy

Rita, Mieke

Rita, Tine

Train(st)ers

52

51

Omschrijving
voorbereiding op instapniveau
voorwaarde: ingeschreven voor
kleuters C

Ritmische gymnastiek Précompetitief (4 uur)
(RG)

Oriëntatiegroep
(vanaf oktober)

Nr. Groep

11:00-13:00

za

za

gemeentelijke basisschool
Haacht (turnzaal)

sportcomplex Den Dijk

Waar

14:00-16:00 sporthal Boortmeerbeek

wo 14:00-16:00

17:00-18:30

di

Wanneer

Nadine, Carmen

Tine, Laurien

Train(st)ers

€ 277

bijbetaling
€ 90

Lidgeld

Nieuwe gymnasten kunnen tot deze groepen toegelaten worden op basis van selectie of eventuele vroegere turnervaring. De indeling in de
verschillende groepen wordt bepaald door de trainers.

6. Precompetitieve groepen (voorbereiding op wedstrijden/op basis van selectie)

18+

Leeftijd

Waar

09:45-10:45 sportcomplex Den Dijk

ma 20:30-21:30

Wanneer

Conditie gym en specifiek turnen di

Nr. Groep

5. Dansgroepen

gezondheidsturnen

Dames

35

gezondheidsturnen

Omschrijving

Nr. Groep

4. Volwassenengymnastiek
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Omschrijving

wedstrijden niveau B/C/I
60: 6,5 uur
62: 8 uur
63: 10,5 uur

wedstrijden niveau B
66: 11 uur

Nr. Groep

TTM (toestelturnen
meisjes)

TTJ (toestelturnen
jongens)

wedstrijden niveau B/C/I
70: 6 uur
71: 8 uur
Ritmische gymnastiek 72: 9 uur
73: 10,5 uur
(binnen tijdskader
hiernaast)

60
62
63

66

70
71
72
73

18:00-20:30
18:00-20:30
18:00-21:00
09:00-12:00
18:00-20:00 sportcomplex Den Dijk (T3)
gemeentelijke basisschool
14:00-17:00
Haacht (turnzaal)
18:30-21:00 sportcomplex Den Dijk (T3)
10:00-13:00
14:00-17:00

14:00-18:00 sportcomplex Den Dijk

ma
di
za
zo
di
wo

za
za
zo

do

18:00-21:00

za

sporthal Boortmeerbeek

sportcomplex Den Dijk

18:00-20:30

do

sportcomplex Den Dijk

18:00-20:30

18:00-20:30

Locatie

di

ma

Wanneer

Lidgeld

Nadine, Carmen,
Christine, Liesbeth,
Annick, Ruth,
Penélope, Isabel

Tijs, Walt, Lucas

70: € 510
71: € 594
72: € 636
73: € 699

66: € 720

60: € 531
Yanaika, Quirina, Sofie,
62: € 594
Lynsey, Sara, Erica
63: € 699

Train(st)ers

Deze groepen zijn competitieploegen. Nieuwe gymnasten kunnen tot deze groepen toegelaten worden op basis van selectie of op basis van
vroegere turnervaring. De indeling in de verschillende groepen wordt bepaald door de trainers.

7. Wedstrijdgymnastiek (op basis van selectie)

mei 2020 – juli 2020
Pagina 8

Pagina 9

FLIK-FLAK

In de kijker: het Kidies programma
Gym Haacht is 1 van de 170 clubs die afgelopen turnseizoen mee in het gloednieuwe Kidies programma
van de Gymfederatie stapte. Ook al kregen we door de coronacrisis maar een half seizoen de tijd om met
het programma aan de slag te gaan, toch had de hele groep kleutertrainers er onmiddellijk een goed
gevoel bij. Kidies sluit heel sterk aan bij onze persoonlijke visie en manier van lesgeven waardoor we
intussen een overtuigd promotor zijn en zeker volgend seizoen met het kidies programma verder gaan.
Lessen kleuterturnen in de club met Kidies hebben veel voordelen:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ze bieden enorm veel bewegingskansen aan élke kleuter
ze zijn gestructureerd opgebouwd (aan de hand van een jaarplan)
ze zijn afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de kleuters
ze bouwen geleidelijk op qua moeilijkheid en organisatie
ze stimuleren de ontwikkeling in een brede waaier aan bewegingsthema’s
ze omvatten gebruik van turntoestellen én klein materiaal (zoals ballen, hoepels, kranten,
pittenzakjes, …)
het zijn leuke, actieve en leerrijke turnlessen voor élke kleuter
ze bieden een eerste kennismaking met gymnastiekbewegingen
ze hebben gymbolessen als toonmoment met een beloning voor hun inzet
ze bieden een goede basis voor levenslang sporten
ze zijn gewoon super tof!

De Gymfed-mascottes Gymbo & Gymba zijn doorheen het hele seizoen aanwezig als de grote vrienden
om de Kidies te motiveren. Al konden we bij Gym Haacht toch nog niet helemaal afscheid nemen van
onze eigen kleutermascottes Oink en Boink, dus ook zij zullen nog steeds tijdens onze lessen blijven
opduiken.
Wordt jouw kleuter volgend seizoen ook een échte Kidie? Schrijf dan snel in voor het komende
seizoen kleutergym!

Gymbo & Gymba

Oink & Boink

Heeft onze werking een gymkriebel in je naar boven gebracht? Heb je interesse om mee in ons Kidies project
te stappen? Dan kan je als trainer mee aan de slag binnen onze actieve gymtastische leerlijn. Twijfel niet en
neem snel contact op via tvandenacker@skynet.be.

mei 2020 – juli 2020
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Terugblik
1. Onze kampioenen
Dit jaar kan het “Sport- en Cultuurgala” met huldiging van de kampioenen spijtig genoeg niet doorgaan.
Toch geven we je graag de prestaties mee van onze gymnasten toestelturnen meisjes (TTM) en
ritmische gymnastiek (RG), want beide ploegen leverden puike prestaties. Voor toestelturnen jongens
(TTJ) kunnen we spijtig genoeg geen resultaten weergeven omdat de provinciale kampioenschappen
daar pas gepland waren na het ingaan van de coronamaatregelen.
Voor alle duidelijkheid vertellen we nog dat voor het instapniveau, inclusief B10 bij TTM, er geen
klassement wordt opgemaakt, maar al naargelang hun resultaat brevetten worden uitgereikt: goud,
zilver of brons.
VB = Vlaams-Brabants kampioenschap
OK = open klassement

Toestelturnen meisjes (TTM)
Manou Gijsbrechts
Arwen Ceulemans
Amelie Heijmans
Helena Struys
Linde Van Aken
Jeffe Van Werde
Toke Schrijvers
Kayleigh Uytgeerts
Fleur Maris
Isa Imbrechts
Mona Vervoort
Bente Rotté
Hanne Smit
France Pruniau
Fenna Boriau
Remke Vandebergen
Jutta Dewolf

categorie

Ritmische gymnastiek (RG)
Jitte De Vré
Emma Peeters
Noor Wouters
Milla Mergaerts
Lien Mahieu
Noor Saliën
Maïte Van der Auwera
Naomi Van Eyken
Noor Verschuere

categorie
instap 8 jaar

instap 8 jaar

instap 9 jaar

B 10 jaar
B 12 jaar
C 11 jaar
C 12 jaar
C 14 jaar

instap 9 jaar

B 10 jaar
B 11-12 jaar

resultaat
OK: brons
OK: zilver
OK: zilver
OK: zilver
OK: zilver
OK: brons
OK: brons
OK: zilver
OK: brons
OK: brons
OK: brons
VB: goud / OK: goud (55 deelnemers)
VB: goud / OK: goud (92 deelnemers)
VB: goud / OK: 5de (94 deelnemers)
VB: zilver / OK: 4de (94 deelnemers)
VB: brons / OK: 25ste (94 deelnemers)
VB: goud / OK: goud (64 deelnemers)
resultaat
OK: goud
OK: goud
OK: goud
OK: goud
OK: zilver
OK: zilver
VB: goud / OK: brons
VB: goud / OK: 9de
VB: zilver / OK: 11de
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Ritmische gymnastiek (RG)
Sky Vandenhoeck
Lise Van den Berg
Arwen Leemans
Penélope Arias Gil
Querelle Vandenhoeck
Caetana De Belder
Rose Vansteenweghe
Emma Taes
Lotte Van Noten
Nika Tollenaere
Kaat Van Noten
Ruth De Ridder
Lola Van den Bergh
Annelies Haerens
Annabelle Claes , Caetana De
Belder, Maïe Van der Auwera, Milla
Mergaerts
Emma Peeters, Lien Mahieu, Jitte
De Vré, Noor Saliën, Noor Wouters
Lotte Van Noten, Naomi Van
Eyken, Nika Tollenaere
Laura Byl, Rani Boon, Ruth De
Ridder, Penèlope Arias Gil,
Querelle Vandenhoeck
Arwen Leemans, Julie
Timmermans, Kaat Van Noten, Lise
Van den Berg

FLIK-FLAK
categorie
B junioren

B senioren
C 10 jaar
C 11 jaar
C 12 jaar
C junioren
C senioren

B 8-10 jaar
groep

resultaat
VB: goud / OK: brons
VB: zilver / OK: 5de
VB: brons / OK: 7de
OK: brons
VB: goud / OK: 5de
VB: goud / OK: goud
VB: goud / OK: 7de
VB: zilver / OK: 11de
VB: goud / OK: goud
VB: zilver / OK: brons
VB: goud / OK: brons
VB: goud / OK: goud
VB: zilver / OK: 7de
VB: brons / OK: 8ste
VB: goud / OK: goud
VB: zilver / OK: brons

B 11-12 jaar
groep

VB: goud / OK: goud
VB: goud / OK: goud

B 13+ groep
VB: zilver / OK: zilver

Voor meer uitslagen van de voorbije wedstrijden verwijzen we naar de website van Gym Haacht
(www.gymhaacht.be) en naar de website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (www.gymfed.be).
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Komende activiteiten
1. Fiets mee met onze dames
Als alternatief voor het turnen gaan onze dames wekelijks fietsen tijdens de zomervakantie. Vanaf 8 juni
2020 fietsen ze elke maandagavond een afstand van ongeveer 25 km aan een matig tempo van 16 à 17
km/uur zodat de groep gemakkelijk kan samenblijven. Iedereen is uitgenodigd om met hen mee te
fietsen. Het is een uitgelezen kans om plekjes in Haacht en omstreken op een ontspannen manier te
ontdekken. Samenkomst om 19.30u aan de gemeentelijke basisschool te Haacht.
Wanneer:

vanaf 8 juni 2020, elke maandagavond gedurende de zomervakantie

Waar:

samenkomst om 19.30u aan de gemeentelijke basisschool te Haacht

Gezien de coronamaatregelen zullen wij erop toezien dat er voldoende afstand wordt gehouden
tussen de deelnemers.

2. Gymweek
Vele van onze jonge gymnasten zijn ingeschreven voor de Gymweek, die plaatsvindt in de week van
maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus 2020 in het sportcomplex Den Dijk. Onze trainers zijn hard in de
weer om de organisatie aan te passen aan de coronamaatregelen die gevolgd moeten worden.
Specifieke richtlijnen ter zake worden nog meegedeeld. We garanderen in ieder geval een fantastische
week voor onze jonge gymnasten met allerlei leuke sport-, spel- en gezelschapsactiviteiten.
Tot binnenkort.
Wanneer:

van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus 2020

Waar:

Sportcomplex Den Dijk (Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar)
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FLIK-FLAK

Kalender seizoen 2019-2020
AUGUSTUS
3-7

Gymweek

Kalender seizoen 2020-2021
SEPTEMBER
1

Eerste trainingsdag recreatieve ploegen (nieuwe seizoen)

OKTOBER
10-11

Mosselfeest

JANUARI
17

Receptie 75 jaar turnen in Haacht

MAART
13-14

Turnshow

APRIL
18

Steakdag

Wedstrijdgymnasten zullen door hun trainers op de hoogte gebracht worden van het specifieke wedstrijdprogramma waaraan zij deelnemen.

Ethische Commissie:
• Veerle Van Eylen: veerle.vaneylen@aveb.be – 0479/39 89 49
• Freddy Machiels: machiels_freddy@yahoo.com – 0498/48 69 66

mei 2020 – juli 2020

Vrijgeweidestraat 39
2800 Mechelen
015 64 79 70 – 0494 11 06 40
enkel na afspraak
info@dehuiskapperie.be

Keerbergenbroek 79 | 3150 Haacht
016/84.34.64
info@hofterdijle.be | www.hofterdijle.be
openingsuren: zie website
regelmatig nieuwe suggesties | streekgerechten
gebruik van eigen groenten en verse kruiden
groot terras | zandbak en speeltuigen voor kinderen
fiets- en wandelroutes in de nabije omgeving
erkend fietscafé door toerisme Vlaams-Brabant
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Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Retouradres:
Gym Haacht vzw
Poverstraat 26
3150 Haacht

Steun Gym Haacht gratis via Trooper!

Drankenhandel Swinnens
Rijmenamsesteenweg 165
3150 Haacht
Tel 016/60.26.60
Fax 016/60.68.13
drankenhandel@swinnens.be
DISCOUNT en LEVERING AAN HUIS
Alle soorten bieren, frisdranken, wijnen
Wij leveren ook alle materialen
voor uw feestjes thuis
(tapinstallatie, frigo, stoelen, tafels)

Jennekensstraat 82
3150 Haacht
Tel 016 55 00 70
Fax 016 55 00 71
info@anka.be
www.anka.be

kantoormeubelen en totaalprojecten –
kantoormateriaal – kantoormachines – schilderen tekengerief – luxe schrijfwaren – geschenken –
lederwaren en reiskoffers – copycenter
OPENINGSUREN
Ma:
13.30-18.30 (gesloten juli/augustus)
Di-vr: 09.00-12.15 en 13.30-18.30
Za:
10.00-18.00

Verantwoordelijke uitgever: R. Willems, Poverstraat 26 - 3150 Haacht.
Brochure gemaakt met EDITOO, www.editoo.be - E-mail: info@editoo.be - Tel.: 053 63 03 86.

Surf naar https://trooper.be/gymhaacht

