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Voorwoord 
 

Beste leden, beste ouders, 

We naderen stilaan het einde van seizoen 2020-2021, een seizoen dat volledig gebukt ging onder corona. 
Dit had een zware impact op onze werking. Opstart voor iedereen, lockdown, opstart -13 jarigen, online 
lessen voor sommige groepen, bubbels van 10, … Vreemde lessen versus lessen die volledige wegvielen. 
Onze trainers hebben alles op alles gezet om op creatieve en flexibele wijze de trainingen, die konden 
plaatsvinden, op een veilige manier te laten verlopen voor onze leden, henzelf en hun familie. Dat 
verdient een dikke pluim! Maar ook voor elkeen van jullie, bedankt voor jullie inzet! De weinige corona 
besmettingen in de club bewijzen dat jullie hier zeer verantwoordelijk mee omspringen. Reikhalzend 
kijken we uit naar het volgende seizoen dat we hopelijk op een normale manier zullen kunnen opstarten.  

In tussentijd hebben een aantal van onze trainers een grondige brainstorm gehouden over ons 
gymnastiekaanbod, waardoor we met fierheid onze hernieuwde visie kunnen voorstellen (meer 
informatie hierover vind je in de rubriek “In de kijker”). Komende seizoen(en) zullen volledig in teken 
staan om onze leden mee te nemen in dit gymtastisch avontuur. Verder in dit nummer vinden jullie ons 
vernieuwde trainingsaanbod. 

Met deze nieuwe visie trachten we ons niveau te behouden en zelfs nog te verbeteren, want stilstaan is 
achteruitgaan. We willen inzetten op clubbinding en elke gymnast, beginner, ervaren competitiebeest of 
kortom iedereen een maximum gymervaring te laten beleven. Dit alles zou moeten resulteren in een 
lagere drop-out en meer trainers die voortvloeien uit onze eigen clubwerking.  

Aangezien er meer trainingsmomenten in het aanbod zitten, zijn we op zoek naar extra gemotiveerde 
trainers. Heb je interesse om in onze bruisende club jou steentje bij te dragen, neem dan contact op met 
ons secretariaat dat jou in contact zal brengen met de juiste trainer en/of groep. 

Met de grote vakantie in het vooruitzicht hoop ik dat we de coronateugels weer een beetje meer zullen 
mogen vieren en dat we allemaal stilletjes aan terug naar ons gewoon ritme kunnen overschakelen.  

Nog een fijn einde van het seizoen en ik hoop jullie terug te zien bij het begin van het volgende seizoen.  

Ruud Timmermans 
Voorzitter Gym Haacht vzw 

 

P.S. Maak zeker gebruik van het voorrecht op voorinschrijving (van 15 juni tot 31 juli) zodat jij je plaatsje voor 
volgend seizoen al kan verzilveren, want in sommige groepen zijn de plaatsen erg gegeerd. 

 

 

  



 

 

Pagina 3 FLIK-FLAK 

Administratieve inlichtingen 

1. Einde van het seizoen 

Het voorbije seizoen is vanwege de corona-epidemie voor ons allemaal zeer ongewoon geweest. Voor de 
gymnasten geboren in 2008 en later zijn de trainingen, op november 2020 en 1 bijkomende paasweek 
na, kunnen blijven doorgaan. Gymnasten geboren in 2007 en vroeger zijn moeten stoppen begin 
november 2020 en hebben hun trainingen vooralsnog niet kunnen hervatten. 

 

2. Programma & lidgelden 

Verder in deze nieuwsbrief vind je het trainingsschema, inclusief de nieuwe lidgelden voor het seizoen 
2021-2022.  

In onze vorige nieuwsbrieven deelden we mee dat, wanneer tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 
niet getraind kon worden omwille van door de overheid opgelegde coronamaatregelen, op het einde van 
het seizoen, na aftrek van een administratiekost van € 25 voor recreatieve groepen (1-52) of € 75 voor 
wedstrijdgroepen (60-73), een pro rata terugbetaald zal worden à rato van de niet getrainde periodes. 

Leden die hun lidmaatschap wensen te vernieuwen kunnen zich daarom tot 31 juli 2021 inschrijven aan 
een verlaagd lidgeld (= lidgeld in de kolom “bestaand lid” van het trainingsschema). Hierdoor wordt de 
terugbetaling verrekend met het lidgeld voor het nieuwe seizoen en dienen ze geen terugbetaling aan te 
vragen.  

Let op! Leden, geboren in 2008 en later, die voor verschillende groepen ingeschreven waren, sturen best 
een e-mail naar gym-haacht@skynet.be om zich opnieuw in te schrijven. Voor deze situaties kan het 
online inschrijvings-programma het lidgeld niet correct berekenen. 

Leden die hun lidmaatschap niet wensen te vernieuwen kunnen een terugbetaling van het verschil 
tussen het lidgeld “nieuw lid” en het lidgeld “bestaand lid” in het trainingsschema aanvragen door een e-
mail te sturen naar gym-haacht@skynet.be met vermelding van hun naam en hun rekeningnummer. 

 

3. Voorinschrijvingen voor alle 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 2021 aan de verlaagde lidgelden. 
Vanaf 01/08/2021 wordt de inschrijvingsmodule voor iedereen opengezet aan het lidgeld van nieuwe 
leden. Hernieuw dus tijdig je lidmaatschap! 

Voorinschrijvingen van broertjes of zusjes van huidige leden voor de groep Kidies 1 zijn ook mogelijk. 
Stuur hiervoor een e-mail naar gym-haacht@skynet.be met vermelding van “Kidies 1”, naam, adres, 
geboortedatum en telefoonnummer. 

 

Elektronisch voorinschrijven vanaf 15/06/2021 (alleen voor huidige 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. 

mailto:gym-haacht@skynet.be
mailto:gym-haacht@skynet.be
mailto:gym-haacht@skynet.be
http://www.gymhaacht.be/
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Belangrijke opmerkingen: 

• De korting voor meerdere groepen (€ 20) 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 25/08/2021 of €40 bij 
verwittiging vóór 15/09/2021 (enkel van toepassing op recreatieve groepen). 

 
 

4. Start van het nieuwe seizoen 

a) Recreatieve groepen 

Het seizoen 2021-2022 zal voor de recreatieve ploegen starten op woensdag 1 september 2021 en 
eindigen op 19 juni 2022. 

 

b) Wedstrijdploegen 

Het nieuwe seizoen voor de wedstrijdploegen start op 1 juli 2021. De trainers 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 van € 425 bij inschrijving in juni/juli en 

• het resterende saldo, te betalen voor 30/11/2021 via rechtstreekse overschrijving op rekening BE05 
0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw. 
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Trainingsschema seizoen 2021-2022 

Hieronder vind je het trainingsschema van het nieuwe turnseizoen. 

De groepen staan voor zowel meisjes/dames als jongens/heren open, tenzij specifiek vermeld. 

De trainingen gaan door op volgende plaatsen: 

• Den Dijk: turnzaal in sportcomplex Den Dijk te Haacht 

• Den Dijk T3: achterste terrein van de sporthal in sportcomplex Den Dijk te Haacht 

• GBS Haacht: turnzaal van de gemeentelijke basisschool van Haacht 

• Sporthal BMB: sporthal in Boortmeerbeek 

 

 

1. Kleutergym 

Nr. Groep Geboortejaar Wanneer Waar Train(st)ers Nieuw lid Bestaand lid 

1 Kidies 1 
2018-2019  

(min. 2,5 jaar en schoolgaand) 
za 09:00-10:00 Den Dijk 

Tine, Laurien, Marlot, Lore, 
Benny, Bo, Ine, Lieselot, 
Carolien, Inessa, Annelies, Elise, 
Maxine 

€ 138 / 

2 Kidies 2 2017 za 10:10-11:10 Den Dijk € 138 € 122 

3 Kidies 3 2016 za 11:15-12:30 Den Dijk € 150 € 134 

4 
Kidies 3+ 

(vanaf oktober) 

2016  

(na selectie) 

ma 17:30-19:00 

za 11:15-13:00 
Den Dijk Tine, Laurien + € 100 bijbetaling 

 

Kidies kunnen instappen in september, januari en maart. 
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2. Gymtopia (brede gymnastische basisvorming voor 1ste en 2de leerjaar) 

Nr. Groep Geboortejaar Wanneer Waar Train(st)ers Nieuw lid Bestaand lid 

10 Gymtopia 1 2015 
wo 13:30-15:00 

za 12:30-14:30 
Den Dijk 

Ann, Carmen, Erica, Freddy, 
Janne, Jolien,  Jutta, Leen, 
Lieselot, Kenneth, Stien, Kristof 

€ 263 € 238 

11 Gymtopia 1+ 
2015  

(na selectie) 

wo 13:30-15:00 

do 17:30-19:30 

za 12:30-14:30 

Den Dijk 

GBS Haacht 

Den Dijk 

€ 347 € 322 

12 Gymtopia 2 2014 
wo 15:00-17:00 

za 14:30-16:00 
Den Dijk € 263 € 238 

13 Gymtopia 2+ 
2014  

(na selectie) 

wo 15:00-17:00 

do 17:0-19:30 

za 14:30-16:00 

Den Dijk 

GBS Haacht 

Den Dijk 

€ 347 € 322 

 

 

3. Gymstars (breed programma waarin recreatieve gymnastiek wordt verdergezet voor 3de leerjaar en ouder) 

Nr. Groep Geboortejaar Wanneer Waar Train(st)ers Nieuw lid Bestaand lid 

15 Gymstars 3e en 4e leerjaar 2012-2013 
wo 17:00-18:30 

vr 18:00-20:00 
Den Dijk 

Ann, Elien, Freddy, Jolien, Leen, 
Liesbeth, Lucas, Marc, Ruben, 
Tijs, Miguel, Kristof, Thorsten 

€ 263 € 238 

16 Gymstars 5e en 6e leerjaar 2010-2011 
wo 18:30-20:00 

za 16:00-18:00 
Den Dijk € 263 € 238 

17 Gymstars middelbaar 2006-2009 
wo 19:00-21:00 

vr 18:00-20:00 
Den Dijk € 288 

€ 263 (2008-2009) 

€ 114 (2006-2007) 

18 Supernova’s (2 trainingen) 2005 en vroeger 
wo 20:00-22:00 

vr 20:00-22:00 
Den Dijk € 288 

€ 188 (ex J&M C) 

€ 114 (ex TTJ/M) 

19 
Supernova’s  

(1 training op woensdag) 
2005 en vroeger wo 20:00-22:00 Den Dijk € 188 € 88 

20 
Supernova’s  

(1 training op vrijdag) 
2005 en vroeger vr 20:00-22:00 Den Dijk € 188 € 88 
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4. Specifiek turnen 

Nr. Groep Geboortejaar Wanneer Waar Train(st)ers Nieuw lid Bestaand lid 

21 Freerunning A 2010-2011 vr 17:00-18:30 GBS Haacht 

Beau, Freddy, Kristof 

€ 163 € 140 

22 Freerunning B 2010-2011 za 17:00-18:30 GBS Haacht € 163 € 140 

23 Freerunning C 2010-2011 di 17:30-19:00 GBS Haacht € 163 € 140 

24 Freerunning D 2009 en vroeger vr 18:30-20:00 GBS Haacht € 163 
€ 140 (2008-2009) 

€ 62 (2006-2007) 

25 Freerunning E 2009 en vroeger za 18:30-20:00 GBS Haacht € 163 
€ 140 (2008-2009) 

€ 62 (2006-2007) 

26 Tumbling starters 2011 en vroeger di 17:30-19:30 Den Dijk Freddy, Leen € 188 
€ 159 (2008-2011) 

€ 76 (2007 en vroeger) 

27 Tumbling gevorderden 
2011 en vroeger  

(na selectie) 
zo 09:00-11:00 Den Dijk Hanne, Sarah, Anna € 188 

€ 159 (2008-2011) 

€ 76 (2007 en vroeger) 

28 Acrobatische gymnastiek 
2013 en vroeger  

(na selectie) 

wo 18:00-20:30 

zo 10:00-12:30 

GBS Haacht 

Den Dijk 

Lise, Geoffrey, Hanne, Ines, 
Ruben, Anna 

€ 322 
€ 181 (2008-2013) 

€ 127 (2007 en vroeger) 

29 
Acrobatische gymnastiek 
& tumbling gevorderden 

2011 en vroeger  

(na selectie) 

wo 18:00-20:30 

zo 09:00-12:30 

GBS Haacht 

Den Dijk 

Lise, Geoffrey, Hanne, Ines, 
Ruben, Anna, Sarah 

€ 372 
€ 231 (2008-2011) 

€ 177 (2007 en vroeger) 

30 Ritmische gymnastiek 2010-2013 za 15:00-17:00 sporthal BMB Carmen € 188 € 159 

 
 
5. Voor volwassenen (18+) 

Nr. Groep Omschrijving Wanneer Waar Train(st)ers Nieuw lid Bestaand lid 

40 Dames gezondheidsturnen ma 20:30-21:30 Den Dijk Rita, Tine € 138 € 58 

41 Senioren gezondheidsturnen di 09:45-10:45 Den Dijk Rita, Mieke € 138 € 58 

47 Dance Aerobics uitdagende dance workouts ma 20:30-21:30 GBS Haacht Linda € 138 € 58 

48 Total Body Workout werken aan je fysieke conditie op muziek do 20:30-21:30 Den Dijk Linda € 138 € 58 
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6. Recreatieve wedstrijdgroepen (op basis van selectie) 

Nr. Groep Leeftijd Wanneer Waar Train(st)ers Nieuw lid Bestaand lid 

50 Recre@ meisjes 1 2012-2013 
ma 18:00-20:00 

vr 18:00-20:00 

Den Dijk 
Ann, Freddy, Leen, Lucas, Marc, 
Tijs, Veerle, Walt, Kristof 

€ 288 € 263 

51 Recre@ meisjes 2 2010-2011 
ma 18:00-20:00 

za 16:00-18:00 
€ 288 € 263 

52 Recre@ meisjes 3 2006-2009 
do 17:00-19:00 

vr 20:00-22:00 
€ 288 

€ 263 (2008-2009) 

€ 176 (2006-2007) 

53 Recre@ jongens 2006-2013 
do 18:00-20:00 

za 18:00-20:00 
€ 288 

€ 263 (2008-2013) 

€ 176 (2006-2007) 

54 Ritmische gymnastiek 
2014 (enkel voor 
huidige selectie) 

wo 14:00-16:00 

za 15:00-17:00 

GBS Haacht 

sporthal BMB 
Nadine, Carmen € 288 € 194 

 

 

7. Wedstrijdgymnastiek (op basis van selectie) 

Nr. Groep Omschrijving Wanneer Waar Train(st)ers Nieuw lid Bestaand lid 

61 
Toestelturnen meisjes / 10,5u * 
I9-/B10-/C-niveau 

2010-2013 
ma 18:00-20:30 

di 18:00-20:30 

do 18:00-20:30 

za 18:00-21:00 

zo 09:00-12:00 

Den Dijk 
Yanaika, Sofie, Lynsey, Sara, Erica, 
Janne 

€ 760 € 698 

62 
Toestelturnen meisjes  / 10,5u * 
C-niveau 

2009 en vroeger € 760 € 698 

63 
Toestelturnen meisjes / 13,5u * 
B-niveau 

2010 en vroeger € 910 € 836 

65 
Toestelturnen jongens / 11u 
B-niveau 

2006-2013 

di 18:00-20:30 

do 18:00-20:30 

za 18:00-21:00 

zo 09:00-12:00 

Den Dijk Tijs, Walt, Lucas € 785 € 721 
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70 Ritmische gymnastiek / 6u * 

2014 en vroeger 

di 18:00-20:30 

wo 14:00-17:00 

do 18:00-21:00 

za 10:00-13:00 

za 14:00-17:00 

za 15:00-17:00 

zo 14:00-18:00 

Den Dijk T3 

GBS Haacht 

Den Dijk T3 

sporthal BMB 

GBS Haacht 

sporthal BMB 

Den Dijk 

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

€ 535 € 443 

71 Ritmische gymnastiek / 8u * € 635 € 551 

72 Ritmische gymnastiek / 10u * € 735 
€ 319 (ex 73) 

€ 348 (ex 72) 

* Trainingsmomenten zijn afhankelijk van de trainingsgroep en/of het geboortejaar van de gymnast. Meer info via de wedstrijdtrainers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met volgende basisprincipes wordt rekening gehouden bij de bepaling van het lidgeld: 

• Een vaste kost van €45 bij recreatieve groepen en €100 bij wedstrijdploegen. 

• Het aantal trainingsuren per week. 

• Of er al dan niet doorgetraind wordt tijdens vakantieperiodes. 
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In de kijker: Visie en structuur 

Beste ouders en gymnasten 

In het seizoen 2021-2022 veranderen we het trainingsschema van onze turnclub grondig. Om de 
veranderingen te begrijpen is het belangrijk de structuur van het trainingsschema te kennen. We doen 
deze structuur kort uit de doeken in een figuur met de begeleidende tekst eronder. We focussen ons op 
de veranderingen in het trainingsschema voor gymnasten uit de lagere school en het middelbaar, omdat 
de veranderingen voor hen het grootst zijn. 

 

 focusgroepen  recreatieve groepen  wedstrijdgroepen  

1ste & 2de 

leerjaar 
   Gymtopia     

3de & 4de  
leerjaar 

   Gymstars Acrogym  
Toestel-
turnen 

Ritmiek  

5de & 6de  
leerjaar 

Freerunning Tumbling  Gymstars Acrogym  
Toestel-
turnen 

Ritmiek  

1ste – 4de  
middelbaar 

Freerunning Tumbling  Gymstars Acrogym  
Toestel-
turnen 

Ritmiek  

vanaf 5de 
middelbaar 

   Supernova’s     

 

Gymnasten uit het eerste en tweede leerjaar kunnen terecht in de Gymtopia-groepen. Deze groepen 
volgen het Gymtopia-programma. Dit programma werd voorgeschreven door de Vlaamse Gymnastiek-
federatie (Gymfed). Het programma laat de gymnasten minstens twee keer per week kennismaken met 
alle gymnastiekvormen om hen een brede basis te bezorgen en op jonge leeftijd niet specifiek 
lichamelijk te belasten. Zowel toestelturnen, ritmische gymnastiek, acrogym, tumbling als trampoline-
springen zullen hier aan bod komen! Deze verschillende gymnastiekvormen worden speels aangeboden 
in verschillende niveaus en kunnen getoond worden op één of meerdere Gymtopia-happenings. Op zo’n 
happening kunnen de ouders en trainers de vorderingen van de gymnasten bewonderen! Na de 
Gymtopia-groepen kunnen kinderen uit het derde en vierde leerjaar terecht in de Gymstars-groepen die 
blijven focussen op een brede basisvorming in alle gymnastiekvormen op recreatief niveau. Daarnaast 
kunnen ze ook terecht in een aantal specifiekere turngroepen: de recreatieve acrogym-groep, of de 
wedstrijdgroepen ritmische gymnastiek, toestelturnen meisjes en toestelturnen jongens op recre@-, I-, 
C- of B-niveau. Ook deze groepen trainen minstens twee keer per week. Kinderen uit het vijfde leerjaar 
tot en met het vierde middelbaar kunnen terecht in gelijkaardige groepen, maar kunnen ook kiezen voor 
nog specifiekere gymnastiekvormen in twee focusgroepen: tumbling en freerunning. Na het vierde 
middelbaar proberen we de gymnasten uit verschillende gymnastiekvormen zoveel mogelijk te laten 
samenkomen in de supernova-groep. 
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We voeren deze veranderingen aan het trainingsschema door om twee redenen. Ten eerste kiezen we 
ervoor om jongere gymnasten een brede basisvorming aan te bieden en gymnasten pas op latere leeftijd 
te laten kiezen voor meer specifieke turnervaringen. We volgen daarmee de lijn die Gymfed voor ons 
uittekent, maar we zijn ervan overtuigd dat dit onze gymnasten ten goede komt. Niet alleen omdat de 
specifieke lichaamsbelasting daalt, maar ook omdat trainers uit verschillende disciplines zullen 
samenwerken om de Gymtopia-gymnasten te begeleiden. Ten tweede kiezen we ervoor om ook 
recreatieve gymnasten in de Gymtopia- en Gymstars-groepen minstens twee keer per week te laten 
trainen. We merken dat gymnasten het turnplezier verliezen wanneer ze niet meer bijleren. Echter, het is 
erg moeilijk om gymnasten tijdens één training per week voldoende groeikansen te blijven bieden. Door 
twee trainingsmomenten te organiseren kunnen we die groeikansen wel blijven bieden, blijven de 
gymnasten bijleren, zullen de gymnasten langer turnplezier beleven en langer geëngageerd in de club 
blijven. 

Tot snel in de turnzaal! 

De trainers & het bestuur 

 

 

Komende activiteiten 

1. Fiets mee met onze dames 

Als alternatief voor het turnen gaan onze dames wekelijks fietsen tijdens de zomervakantie. Vanaf 7 juni 
2021 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 7 juni 2021, elke maandagavond gedurende de zomervakantie 

Waar:  samenkomst om 19.30u aan de gemeentelijke basisschool te Haacht 

 

We zullen erop toezien dat de geldende coronamaatregelen nageleefd worden. 
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2. Werchter Parklife 2021 

Medewerkers gezocht! 
 

Door het versoepelen van de coronamaatregelen kunnen we stillaan weer wat meer gaan genieten van 
het leven. Gym Haacht zal daarin haar steentje bijdragen door te helpen op Werchter Parklife 2021.  

Van 1 juli tot en met 1 augustus zal Werchter park omgetoverd worden tot een gezellige plaats voor 
2500 feestvierders met liveoptredens, hapjes, drankjes en veel ambiance. Dat telkens vanaf donderdag 
tot en met zondag, met eventueel nog een uitbreiding naar woensdag. 

Maar om van Werchter Parklife een succes te maken, hebben we jullie medewerking nodig! 
 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in. 

Surf naar www.gymhaacht.be, klik op “Inschrijvingen Werchter Parklife 2021” en vul het formulier in. 
 

Aan de hand van jullie beschikbaarheid kunnen we aan onze planning werken. Van zodra deze klaar is, 
brengen we jullie op de hoogte of jullie al dan niet kunnen ingezet worden en wanneer. Wij hebben 
vermoedelijk 20 tot 50 vrijwilligers nodig, dus wees er snel bij. De concertdagen delen we op in blokken 
van twee dagen per week. Ofwel komen jullie helpen op donderdag en zaterdag, ofwel op vrijdag en 
zondag. Woensdag is optioneel. 

 

 

 

  

http://www.gymhaacht.be/
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Kalender seizoen 2021-2022 

JULI  

1-31 Werchter Parklife 2021 

AUGUSTUS   

1 Werchter Parklife 2021 

2-6 Gymweek 

SEPTEMBER   

1 Eerste trainingsdag recreatieve ploegen (nieuwe seizoen) 

OKTOBER   

9-10 Mosselfeest (of alternatief) 

MAART   

19-20 Turnshow 

APRIL   

30 Wedstrijd RG 

MEI  

1 Wedstrijd RG 

 
Wedstrijdgymnasten zullen door hun trainers op de hoogte gebracht worden van het specifieke wedstrijd-
programma 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 

mailto:veerle.vaneylen@aveb.be
mailto:machiels_freddy@yahoo.com
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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 

 

mailto:info@dehuiskapperie.be


 

 

 

 

 
 

 
 

Steun Gym Haacht gratis via Trooper! 
 

Surf naar https://trooper.be/gymhaacht 

 
 

 

Drankenhandel Swinnens 
 

      
 

DISCOUNT en LEVERING AAN HUIS 
 

Alle soorten bieren, frisdranken, wijnen 
 

Wij leveren ook alle materialen  
voor uw feestjes thuis  

(tapinstallatie, frigo, stoelen, tafels) 

 
 

kantoormeubelen en totaalprojecten – 
kantoormateriaal – kantoormachines – schilder-  

en 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 

 

Rijmenamsesteenweg 165 
3150 Haacht 
Tel 016/60.26.60 
Fax 016/60.68.13 
drankenhandel@swinnens.be 

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

https://trooper.be/gymhaacht
mailto:drankenhandel@swinnens.be
mailto:info@anka.be
http://www.anka.be/

