
 

 

 

augustus-oktober 2017 

Driemaandelijks tijdschrift 
Jaargang 14, nr. 1 
V.U. Gym Haacht vzw p/a Renaat Willems, Poverstraat 26, 3150 Haacht 
 

Een nieuwsbrief met alle weetjes over de club  

 

Klaar voor het  
nieuwe turnseizoen! 



 

 

Pagina 1 FLIK-FLAK 

Inhoudstafel 
 

Voorwoord 2 

Administratieve inlichtingen 2 

Lidgelden 3 

Enkele algemene regels 4 

Trainingsschema seizoen 2017-2018 5 

Ethiek bij Gym Haacht vzw 9 

In de kijker: Jonge dames en heren 10 

Terugblik 10 

1. Seizoensafsluiter voor de kleuters 10 

Komende activiteiten 11 

1. Opendeurmomenten 11 

2. Het mosselfeest 11 

3. Onze turnshow 11 

Contactgegevens van de hoofdtrainers (en hun back-up) 12 

Kalender seizoen 2017-2018 13 

 

  

Verantwoordelijke uitgever: 
Gym Haacht vzw  
p/a Renaat Willems 
Poverstraat 26 
3150 Haacht 
 
Informatie advertenties: 
Renaat Willems 
016/60 73 93 
 

Inlichtingen: 
016/60 73 93 
015/51 77 54 
015/31 48 00 
 
gym-haacht@skynet.be 

www.gymhaacht.be 

 
Renaat Willems, externe relaties 
Rita Machiels, secretaris 
Marc Mertens, hoofdtrainer 



 

 

Pagina 2 augustus-oktober 2017 

Voorwoord 
 

Beste gymnasten en ouders, 

Op vrijdag 1 september 2017 is het zover, dan gaan de schoolpoorten weer open en dat betekent ook de 
start van het turnseizoen. Een groep van 50 enthousiaste trainers staat klaar om onze meer dan 600 
gymnasten op deskundige wijze te begeleiden. 

De verschillende turndisciplines die Gym Haacht aanbiedt zijn: 

• Kleuterturnen 
• Recreatief turnen (basisgymnastiek, acro, free-running, tumbling en ritmische gymnastiek) 
• Volwassenengymnastiek 
• Dans 
• Pre-competitieve en competitieve ploegen 

De trainingen starten volgens het hierna vermelde trainingsprogramma (zie p. 5).  

We kijken er alvast naar uit om opnieuw vele bekenden en ook vele nieuwe gezichten te mogen 
ontvangen, want er staat ons weer een boeiend jaar te wachten met tal van activiteiten.  

Het bestuur en onze trainers zijn er alvast klaar voor, als jullie dit ook zijn dan kan het niet meer stuk! 

Geniet nog van de vakantie en tot binnenkort voor veel turnplezier.  

Ruud Timmermans 
Voorzitter Gym Haacht vzw 

 

Administratieve inlichtingen 

1. Start van het nieuwe seizoen 
Het nieuwe seizoen start op vrijdag 1 september 2017. 

 

2. Inschrijven 
Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap moeten de sportfederaties vanaf het nieuwe 
seizoen voor elk lid ook het rijksregisternummer ingeven. Daarom heeft Gym Haacht beslist over te 
schakelen naar het inschrijvingsplatform van de GymnastiekFederatie (GymFed). Inschrijven kan vanaf 
15 juli 2017 en de eerste stap zal nog steeds gebeuren via de website van Gym Haacht 
 

Elektronisch inschrijven 

1. Ga naar www.gymhaacht.be. 
2. Klik in het menu op “Inschrijven”. 
3. Er verschijnt en korte uitleg over de nieuwe inschrijvingsmodule van de GymnastiekFederatie. 
4. Hou je rijksregisternummer bij de hand en klik op “Schrijf je in via Gymfed”. 
5. Vorig seizoen niet ingeschreven bij Gym Haacht: Klik op “nieuwe gebruiker”, kies een wachtwoord en 

volg de wizard. 
Vorig seizoen wel ingeschreven bij Gym Haacht: Klik op “bestaande gebruiker”, log in met de 
gegevens die je via e-mail ontvangen hebt en volg de wizard. 

 

http://www.gymhaacht.be/
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Er zal een informatietafel bemand zijn in het sportcomplex Den Dijk op: 

• Woensdag 6 en 13 september: 13.30u - 16.00u 
• Vrijdag 1 en 8 september: 18.15u - 19.00u 
• Zaterdag 2 en 9 september: 09.00u - 13.15u 

 

3. Betalen van het lidgeld 
Wij vragen de lidgelden te vereffenen vóór 25 september 2017 door overschrijving op het 
rekeningnummer BE05 0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw met vermelding van naam, 
voornam(en) en groepsnummer(s).  

Pas als de inschrijving gebeurd is en de betaling van het lidgeld ontvangen is worden leden op actief 
gezet en loopt de verzekering. Leden, waarvan het lidgeld niet betaald is op 25 september 2017, kunnen 
de verdere deelname aan de trainingen ontzegd worden. 

Met eventuele vragen kan je terecht bij Rita Machiels of Renaat Willems. 

 

4. Verzekering 
De GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw heeft voor al haar leden een polis “Persoonlijke Ongevallen en 
Aansprakelijkheidsverzekering” afgesloten. De waarborgen komen overeen met deze vermeld in het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap. De algemene vrijstelling per ongeval bedraagt € 25,00. Voor 
meer informatie verwijzen we naar de website van de GymnastiekFederatie: www.gymfed.be > rubriek 
“Voor de gymnast” > Verzekering tegen sportongevallen (algemene/speciale voorwaarden). 

 

5. Attest voor de mutualiteit 
Het attest voor de mutualiteit zal je vanaf dit seizoen via een e-mail bezorgd krijgen. Je kan nadien ook 
een duplicaat van het attest downloaden door in te loggen op www.gymfed.be. 

 

Lidgelden 
1. Turnende leden 

Lidmaatschapsbijdrage: zie laatste kolom van het trainingsschema 

Voor wat de wedstrijdgroepen betreft, zullen de trainers meedelen in welke groep je dochter of zoon 
juist thuishoort en hoeveel het lidgeld bedraagt. 

Meerdere groepen 

Per bijkomende groep krijg je € 20 korting op het lidgeld van die groep. 

Meerdere gezinsleden 

• 1e lid betaalt het volledig lidgeld 
• 2e en volgende leden krijgen een eenmalige korting van € 15 

Lidgelden boven de € 275 per lid kunnen in twee betalingen gebeuren (minstens € 275 in september 2017 
en het restant in december 2017). 

Mochten er afwijkingen worden vastgesteld, dan hebben de lidgelden/kortingen  zoals vermeld in deze 
nieuwsbrief altijd voorrang op deze van het GymFedprogramma. 

http://www.gymfed.be/
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Nieuwe leden kunnen een eerste les gratis bijwonen.  
 

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

• Een vaste kost van €35,00 bij recreatieve groepen en €70,00 bij wedstrijdploegen. 
• Het aantal trainingsuren per week. 
• Of er al dan niet doorgetraind wordt tijdens vakantieperiodes. 

Voor recreatieve groepen loopt een seizoen van begin september tot midden juni van het volgende jaar, voor 
wedstrijdploegen van begin juli tot einde juni van het volgende jaar. 

 
2. Administratieve aansluitingen 

Ouders, familieleden of sympathisanten kunnen administratief aansluiten. Dit betekent dat ze:  

• lid zijn van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 
• mee verzekerd zijn in het kader van clubactiviteiten (bv. bij het meehelpen tijdens een turnfeest, 

mosselfeest  of andere clubactiviteit, …) 
• de nieuwsbrief van Gym Haacht ontvangen 
• 50% korting hebben op de toegangsprijs van alle wedstrijden (provinciale, Vlaamse en nationale) 

georganiseerd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw op vertoon van hun lidkaart 

Administratieve aansluiting: € 35,00 

 

Enkele algemene regels 

1. Voor de gymnasten 

• Draag sportieve kledij (geen jeans). 
• Laat oorbellen, horloges en andere sieraden thuis. 
• Blootsvoets voor de turnlessen, sportschoenen voor de danslessen in de Gemeenteschool. 
• Doe lange haren in een staartje/dotje. 
• Enkel water is toegestaan in de zaal. Gebruik een drinkbus om het milieu te sparen. 

 

2. Voor de ouders 

• Gymnasten wachten voor de les in de inkomhal van de sporthal. Ze worden daar opgehaald door de 
trainers. 

• Ouders hebben geen toegang tot de kleedkamers en de gang (zie zaalreglement sportcomplex Den 
Dijk), met uitzondering van: 
- ouders waarvan het kind turnt in een kleutergroep 
- ouders die hun kinderen vervroegd komen afhalen 

• Een paar keer per seizoen zal door de trainer(s) een open-deur-moment worden georganiseerd, 
zodat ouders de laatste 20 minuten van de training kunnen bijwonen. 

• Haal kinderen tijdig af. De verantwoordelijkheid van de trainers start 5 minuten voor de aanvang 
van de training en eindigt 10 minuten na het beëindigen van de training. 
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Trainingsschema seizoen 2017-2018 

Hieronder vind je het trainingsschema van het nieuwe turnseizoen. 

 

1. Kleuterturnen 

Nr. Groep Leeftijd Wanneer Waar Train(st)ers Lidgeld 

1 Kleuters A geboortejaar 2014 za 09:15-10:15 
sportcomplex 
Den Dijk 

Tine, Laurien, Marlot, Mark, Lore W,  
Jemima, Karen, Karo, Lore B, Jolien, 
Benny, Merel, Sarah, Margo 

€ 115 

2 Kleuters B geboortejaar 2013 za 10:00-11:15 € 115 

3 Kleuters C geboortejaar 2012 za 11:00-12:15 € 115 
 

Kleuters kunnen instappen in september, januari en maart. 

 

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

Nr. Groep Leeftijd Wanneer Waar Train(st)ers Lidgeld 

10 

Jongens & meisjes A 1e tot 3e leerjaar 

wo 15:00-17:00 

sportcomplex 
Den Dijk 

Ann, Veerle, Freddy € 150 

11 vr 18:30-20:30 Brita, Margo, Ruben, Beau, Eva, Marc € 150 

12 za 13:00-15:00 Jacob, Veerle, Freddy € 150 

13 

Jongens & meisjes B 4e tot 6e leerjaar 

wo 15:00-17:00 Kristof, Freddy € 150 

14 vr 18:30-20:30 Brita, Margo, Ruben, Beau, Eva, Marc € 150 

15 za 13:00-15:00 Jacob, Veerle, Freddy € 150 

16 Jongens & meisjes C vanaf 1e middelbaar vr 20:30-22:00 Marc, Freddy € 135 
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3. Specifiek turnen (eventueel recre@-wedstrijden) 

Nr. Groep Leeftijd Wanneer Waar Train(st)ers Lidgeld 

20 RG A & B 1e tot 6e leerjaar wo 13:30-15:00 sportcomplex Den Dijk Ann € 135 

21 RG A & B 1e tot 6e leerjaar za 14:00-16:00 sporthal Boortmeerbeek Carmen € 150 

22 RG C vanaf 1e middelbaar za 10:00-12:00 sporthal Boortmeerbeek Nadine € 150 

24 Acro recre@ 
vanaf 1e leerjaar, werking met 
partners ⇒ regelmatige 
aanwezigheid vereist 

wo 18:15-20:45 gemeentelijke basisschool 
Haacht (turnzaal) 

Lise, Shari, 
Geoffrey, Ruben 

€ 255 
za 14:00-16:30 

25 
TTJ + TTM recre@ 1 
(TT = toestelturnen) 

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

wo 17:00-18:30 sportcomplex Den Dijk 
Freddy, Lucas, 
Veerle, Ann 

bijbetaling 
€ 50  

26 TTJ recre@ 2 1e tot 6e middelbaar 
wo 18:30-20:30 

sportcomplex Den Dijk 
Tijs 

€ 230 
vr 20:00-22:00 Tijs, Freddy 

27 TTJ recre@ 3 18+ 
wo 18:30-20:30 

sportcomplex Den Dijk Tijs, Freddy € 230 
vr 20:00-22:00 

29 Freerunning vanaf 1e middelbaar wo 13:30-15:00 sportcomplex Den Dijk Kristof, Freddy € 155 

30 Freerunning vanaf 4e leerjaar vr 17:00-18:30 sportcomplex Den Dijk 
Kristof, Freddy, 
Beau 

€ 155 

 

4. Volwassenengymnastiek 

Nr. Groep Omschrijving Wanneer Waar Train(st)ers Lidgeld 

35 Dames gezondheidsturnen ma 20:30-21:30 

sportcomplex Den Dijk 

Rita, Tine € 115 

36 Jonge dames & heren meer toestellen gericht di 21:00-22:30 Roland, Freddy € 135 

37 Senioren gezondheidsturnen di 09:45-10:45 Nadine, Rita € 115 
 

  



 

 

Pagina 7 
FLIK-FLA

K 
5. Dansgroepen 

Nr. Groep Leeftijd Wanneer Waar Train(st)ers Lidgeld 

47 Dance Aerobics 18+ ma 20:30-21:30 
gemeentelijke basisschool 
Haacht (turnzaal) 

Linda € 125 

48 Total Body Workout 18+ do 21:00-22:00 sportcomplex Den Dijk Linda € 125 
 

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

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. 

Nr. Groep Omschrijving Wanneer Waar Train(st)ers Lidgeld 

51 
Oriëntatiegroep 
(vanaf oktober) 

voorbereiding op instapniveau 
voorwaarde: ingeschreven voor 
kleuters C 

di 17:00-18:30 
sportcomplex Den Dijk Tine, Walt 

bijbetaling 
€ 85  za 11:00-13:00 

52 
53 

Ritmische gymnastiek 
(RG)  

52: précompetitief / 4 uur 
53: wedstrijden I-niveau / 6 uur 

wo 16:00-19:00 
sporthal Boortmeerbeek Nadine 

52: € 230 
53: €300 za 15:00-18:00 

54 
Pre-acro & tumbling 
starters 

voorbereiding op pre-acro & 
tumbling beginnelingen 

za 15:00-16:30 
sportcomplex Den Dijk Hilde € 210 

zo 09:00-11:00 

55 
Pre-acro & tumbling 
beginnelingen 

voorbereiding op beloften en 
wedstrijdploeg acro & tumbling 

wo 17:00-19:00 

sportcomplex Den Dijk Hilde € 280 za 16:30-18:00 

zo 11:00-13:00 
 

7. Wedstrijdgymnastiek (op basis van selectie) 

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. 
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Nr. Groep Omschrijving Wanneer Locatie Train(st)ers Lidgeld 

60 
62 
63 

TTM (toestelturnen 
meisjes) 

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

ma 18:30-20:30 

sportcomplex Den Dijk 

Julchen, Yanaika, 
Quirina, Hanne, Sofie, 
Margo, Lynsey, Joep, 
Zahra 

60: € 315 
62: €360 
63: € 420 

di 18:00-20:30 

do 18:00-20:30 

za 18:00-21:00 

65 
66 

TTJ (toestelturnen 
jongens) 

65: I-niveau / 6,5 uur 
66: B-niveau / 11 uur 

ma 18:00-20:30 

sportcomplex Den Dijk Tijs, Freddy, Walt, 
Lucas 

65: € 315  
66: € 450 

di 18:00-20:30 

za 18:00-21:00 

zo  op verplaatsing 

70 
RG (ritmische 
gymnastiek) 

wedstrijden niveau B en C 
8 uur (binnen tijdskader 
hiernaast) 

di 18:30-21:00 sportcomplex Den Dijk 

Nadine, Liesbeth, Lena 
VDV, Christine, Carmen 

€ 360 

wo 16:00-19:00 sporthal Boortmeerbeek 

do 18:30-21:00 sportcomplex Den Dijk 

za 10:00-18:00 sporthal Boortmeerbeek 

zo 14:00-16:00 sportcomplex Den Dijk 

71 
RG (ritmische 
gymnastiek) 

wedstrijden niveau B en C  
10 uur 

di 19:00-21:00 
sportcomplex Den Dijk 

Nadine, Liesbeth, Lena 
VDV, Christine, Carmen 

€ 420 
do 19:00-21:00 

za 10:00-13:00 sporthal Boortmeerbeek 

zo 15:00-18:00 sportcomplex Den Dijk 

80 
81 

Acro & tumbling 
beloften en 
wedstrijdploeg 

wedstrijden niveau A/B/C/I 
en recrea wedstrijd 
80: 9 uur 
81: 12,5 uur 

ma 18:00-20:30 
Acro: gemeentelijke basisschool 
Haacht (turnzaal) 
Tumbling: sportcomplex Den Dijk Rita, Jan, Imelda, 

Geert, Ad, Melissa, 
Hilde, Tinne 

80: € 390 
81: € 495 wo 18:00-21:00 

sportcomplex Den Dijk za 15:00-18:00 

zo 09:00-13:00 
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Ethiek bij Gym Haacht vzw 

In onze vereniging zijn we begaan met het welbevinden van iedereen. Daarom voeren we ook met 
regelmaat actie tegen pestgedrag. Onder het moto beter voorkomen dan genezen gaan we trachten het 
maandelijks affichesysteem, coole gymmanieren, van Gymfed in de kijker te stellen. Pestgedrag moet in 
onze vereniging als onaanvaardbaar bekend zijn. Ook ongewenste lichamelijke contacten of seksuele 
intimidaties zijn uit den boze. 

Wij hebben twee vertrouwenspersonen die als meldpunt functioneren en adequaat kunnen reageren 
door slachtoffers te aanhoren en indien nodig de juiste maatregelen te treffen. Deze meldpunten zijn: 

 

Veerle Van Eylen  Freddy Machiels 

Opleiding: juriste, boekhoudster 
Trainster van basisgym, TTM recre@ 

 Opleiding: kinesitherapie 
Trainer in verschillende groepen 

Contactgegevens:  Contactgegevens: 

veerle.vaneylen@aveb.be 
0479/39.89.49 
 

 
machiels_freddy@yahoo.com 
0498/48 69 66 
 

 

Heb je interesse om mee te werken aan een ethische, gezonde en veilige leefsfeer binnen de club? 
Neem dan contact op met Freddy Machiels (machiels_freddy@yahoo.com). 

 

  

mailto:veerle.vaneylen@aveb.be
mailto:machiels_freddy@yahoo.com
mailto:machiels_freddy@yahoo.com
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In de kijker: Jonge dames en heren 

Mogen wij voorstellen, een groep waar iedereen van +16j terecht kan, om één keer per week, in een 
prachtige turnzaal, met turnvaardigheden, te werken aan een algemene conditieverbetering. 

Een groep jonge, zeer jonge en minder jonge dames en heren die op hun eigen niveau en discipline 
begeleid worden. Bij elk van hen past, in hun totaal gezondheidsprogramma of trainingsschema, een uur 
en half genieten van turnbewegingen. Bekwame trainers en geavanceerde technieken als video coaching 
staan borg voor een individuele begeleiding in opbouw, vordering, en probleemoplossing. 

Als kers op de taart is dit een zeer toffe spontane groep. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch 
kan je het komen proeven op dinsdagavond van 21.00u tot 22.30u. Welkom. 

Freddy Machiels 
Trainer Jonge dames en heren 

 

Terugblik 

1. Seizoensafsluiter voor de kleuters 

Zaterdag 17 juni kregen onze kleuters een spetterende seizoenafsluiter. We konden 140 enthousiaste 
kleutertjes verwelkomen. Voor onze oudste deugnieten was het een leuk  einde van hun kleuterjaren en 
onze jongste spruiten konden zo al kennismaken met de trainers voor het volgende seizoen. De 
weergoden waren ons dit jaar goed gezind en zo konden we buiten genieten van twee superleuke 
springkastelen. Maar ook binnen konden we ons goed uitleven. We zijn de beentjes gaan strekken met 
super coole dansmoves bij juf Laurien en juf Marlot. We kregen een mooi gezichtje op onze grime stand 
en hebben in primeur al mogen kennis maken met onze nieuwe kleutermascotte OINK. We sloten de 
voormiddag af met een leuke groepsdans en kregen ons welverdiende “kleuterrapport”. 

Terwijl de kindjes zich naar hartenlust konden uitleven kregen de ouders de kans om gebruik te maken 
van de inschrijftafel om zich te registreren voor het komende seizoen. Door een tijdelijke panne met het 
internet verliep dit iets minder vlot als we hoopten maar we zijn erg blij dat we weer veel onze 
gymnastjes zullen terugzien in september.  

Moe gesprongen en gespeeld kregen onze kleuters nog een heerlijke hotdog en zo willen de 
kleutertrainers dank je zeggen aan al onze fijne kindjes voor het mega leuke Gym Jaar. 

 

 
 
Meer foto’s vind je terug op de website van Gym Haacht.  
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Komende activiteiten 

1. Opendeurmomenten 

De ouders van onze jongerengroepen kunnen van zaterdag 30 september tot en met vrijdag 6 oktober 
2017 de laatste 20 minuten van de training van hun kinderen bijwonen. De ouders verzamelen in de 
inkomhal van de sporthal en zullen 20 minuten voor het einde van de lessen opgehaald worden door één 
van onze trainers/bestuursleden die hen zal begeleiden naar de turnhal. Schoenen moeten uitgedaan 
worden vooraleer de turnhal te betreden. 

 

Wanneer: zaterdag 30/9/2017 tot en met vrijdag 6/10/2017 (20 minuten voor het einde van de les) 

Wie:  alle geïnteresseerde ouders 

Waar:  verzamelen in de inkomhal van de sporthal 

 

2. Het mosselfeest 

Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 vindt het jaarlijkse mosselfeest van Gym Haacht plaats.  

 

Wanneer: zaterdag 7 vanaf 17u en zondag 8 oktober 2017 vanaf 11:30u  

Wie:  alle geïnteresseerden 

Waar:  zaal Onder de Toren  

Markt 4, 3150 Haacht 

 

3. Onze turnshow 

Noteer alvast deze data in je agenda: zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018. Op deze dagen zal de 
jaarlijkse turnshow van Gym Haacht doorgaan. 

 

Wanneer: zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018 

Wie:  alle geïnteresseerden 

Waar:  sportcomplex Den Dijk 
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Contactgegevens van de hoofdtrainers (en hun back-up) 

Kleuters Telefoon GSM E-mail 

VAN DEN ACKER Tine 016/60 58 34 0478/25 34 97 tvandenacker@skynet.be 

IMBRECHTS Laurien  0472/28 72 64 laurien_imbrechts@hotmail.com 

Basisgym Telefoon GSM E-mail 

CORBEELS Brita  0474/55 62 78 brita.corbeels@pfd.kuleuven.be 

DE WEVER Ann  0474/45 74 26 anndewever2015@outlook.com 

MACHIELS Freddy 016/60 38 24 0498/48 69 66 machiels_freddy@yahoo.com 

VAN KERCKHOVEN Kristof  0471/79 87 35 kristofvankerckhoven9@gmail.com 

DELABASTITA Jacob  0485/53 82 88 jacob.delabastita@gmail.com 

MERTENS Marc 015/31 48 00 0486/92 51 06 marc2.mertens@telenet.be 

Freerunning    

VAN KERCKHOVEN Kristof  0471/79 87 35 kristofvankerckhoven9@gmail.com 

MACHIELS Freddy 016/60 38 24 0498/48 69 66 machiels_freddy@yahoo.com 

Volwassenengym Telefoon GSM E-mail 

CLEYNHENS Nadine  0476/36 46 35 nakecleynhens@gmail.com 

MACHIELS Freddy 016/60 38 24 0486/23 59 10 machiels_freddy@yahoo.com 

MACHIELS Rita 015/51 77 54  rita.machiels@skynet.be 

Dans Telefoon GSM E-mail 

GELLAERTS Linda 015/52 05 26 0473/49 46 74 linda.gellaerts@telenet.be 

AGD Telefoon GSM E-mail 

DAEMS Yanaika  0499/43 48 62 yanaika_daems@hotmail.com 

DAEMS Quirina  0496/44 49 39 quirinadaems@hotmail.com 

AGH Telefoon GSM E-mail 

DELABASTITA Tijs  0494/60 58 86 tijs.delabastita@gmail.com 

WILLEMS Walt  0486/93 02 13 walt_willems@hotmail.com 

Acro & tumbling Telefoon GSM E-mail 

VINCK Rita 016/44 97 42 0496/59 96 31 rita.vinck@gmail.com 

DE VRY Hilde  0486/54 94 50 devry.hilde@telenet.be 

DE VRY Jan  0478/22 99 90 de.vry.jan@gmail.com 

Acro recre@ Telefoon GSM E-mail 

SIMONS Lise  0498/67 90 64 lise.simons@hotmail.com 

BASTIAENS Geoffrey  0474/37 67 91 geoffrey_bastiaens@hotmail.com 

RG Telefoon GSM E-mail 

CLEYNHENS Nadine  0476/36 46 35 nakecleynhens@gmail.com 

PAULUS Liesbeth 016/60 82 78 0494/05 35 10 liesbeth.paulus93@gmail.com 
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Kalender seizoen 2017-2018 

SEPTEMBER   

1 Eerste trainingsdag recreatieve ploegen 

OKTOBER   

7-8 Mosselfeest 

21 Geen training recreatieve ploegen (bijscholing trainers) 

31 Geen training recreatieve ploegen (herfstvakantie) 

NOVEMBER   

1-5 Geen training recreatieve ploegen (herfstvakantie) 

11 Geen training recreatieve ploegen (Wapenstilstand) 

DECEMBER   

16-17 Gymgala (Lotto Arena Antwerpen) 

25-31 Geen training recreatieve ploegen (kerstvakantie) 

JANUARI   

1-7 Geen training recreatieve ploegen (kerstvakantie) 

MAART   

17-18 Turnshow 

APRIL   

2-15 Geen training recreatieve ploegen (Paasvakantie) 

22 Steakdag 

MEI   

1 Geen training recreatieve ploegen (Dag van de Arbeid) 

5-6 Vlaams Kampioenschap TTJ (sportcomplex Den Dijk) 

10-12 Geen training recreatieve ploegen (OH Hemelvaart) 

21 Geen training recreatieve ploegen (Pinkstermaandag) 

JUNI   

16 Kleuterhappening 

16 Laatste trainingsdag recreatieve ploegen 
 

Wedstrijdgymnasten zullen door hun trainers op de hoogte gebracht worden van het specifieke wedstrijd-
programma waaraan zij deelnemen. 
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KLUSJESZAAK 
 

afwerken zolderkamers, laminaat, PVC en ALU ramen, 
vliegenramen, rolluiken, gyprocwerken, plafonds, 

inbouwkasten, keuken- en badkamermeubelen 
 

Tel. 0475/49.53.55 
Email: yvo.boon@skynet.be 

Ondernemingsnr.: BE 860 964 575 

     
 

 Markt 20, 3150 Haacht 
 Email: jef.verduyckt.3333@argenta.be 
 Tel. 016/60 14 81 
 
 Kantooruren: 
 ma+wo: 9.30u-12.30u | enkel volgens afspraak 
 di+vr: 9.30u-12.30u | 13.30u-16.30u 
 do: 9.30u-12.30u | 13.30u-18.00u 
 za: enkel volgens afspraak 
 
    FSMA: 110951 cA-cB 
    ON: 0847.549.871 

 

 

 
 

 
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  

 
KANTOOR HAACHT 
JEF VERDUYCKT BVBA 

 
Yvo Boon 

Haltestraat 39 
3130 Begijnendijk 



 

 

 

 

 

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 

 

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

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

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