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Voorwoord
Beste allemaal,
Wat hebben we de voorbije maanden noodgedwongen veel in ons kot moeten blijven, maar vanaf
september hopen we terug met zoveel mogelijk groepen te mogen opstarten. Weliswaar volgens de
richtlijnen die ons door de overheid worden opgelegd zodat we onze vrienden en leden op een veilige
manier terug kunnen zien, alsook aan onze conditie kunnen werken. Over deze richtlijnen betreffende de
opstart van de gymlessen, zal u de week voor de opstart nog bericht ontvangen via uw betrokken
trainers. Ons bestuur en onze trainers hebben alvast niet stil gezeten en zijn klaar voor een gymjaar vol
plezier en activiteiten.
Dinsdag 1 september geven we de aftrap van ons nieuwe gymseizoen en begeleiden onze 50 trainers de
om en bij 550 gymnasten voor de volgende disciplines:
•
•
•
•
•

Kleutergym (Kidies)
Recreatieve gymnastiek (basisgymnastiek, acro, trampoline, tumbling en ritmische gymnastiek)
Volwassenengymnastiek
Dance Aerobics en Total Body Work-out
Pre-competitieve en competitieve ploegen

Zonder twijfel voor elk wat wils!
We schrijven dit seizoen ook een beetje mee aan de geschiedenis van de gymnastiek in Haacht dat 75
kaarsjes mag uitblazen, dat is zeker een reden om te vieren. Onze turnshow zal dit seizoen dan ook in
teken staan van het 75-jarig bestaan.
Hoog tijd dus om er weer in te vliegen! Graag verwelkom ik iedereen, nieuwe en reeds gekende
gezichten, in onze diverse trainingen en op onze activiteiten. Tot binnenkort.
Ruud Timmermans
Voorzitter Gym Haacht vzw
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Administratieve inlichtingen
1. Start van het nieuwe seizoen
Het nieuwe seizoen zal starten op dinsdag 1 september 2020.

2. Inschrijven en betalen van het lidgeld
1. Ga naar www.gymhaacht.be.
2. Klik in het menu op “Inschrijven”.
3. 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.
Opgelet! Om de inschrijving af te ronden zal gevraagd worden onmiddellijk het volledige lidgeld te
vereffenen op rekening BE05 0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw.
Vragen kan je sturen naar gym-haacht@skynet.be of je kan telefonisch contact opnemen met Rita
Machiels (015/51 77 54) of Renaat Willems (016/60 73 93).

3. 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/overgymfed/een-ongeval-wat-nu (algemene/speciale voorwaarden).
Een ongevalsaangifteformulier kan je downloaden via onze website: www.gym.haacht ⇒ rubriek
"Praktisch" ⇒ Verzekering ⇒ “Formulier Aangifte sportongeval”. Stuur het volledig ingevulde formulier
naar Linda Gellaerts (linda.gellaerts@telenet.be).

4. Attest voor de mutualiteit
Het attest voor de mutualiteit zal je via een e-mail bezorgd krijgen. Je kan nadien ook een duplicaat van
het attest downloaden door in te loggen op Mijn Gymfed (www.gymfed.be/login).

5. Foto's
Foto's, genomen tijdens lessen of activiteiten, kunnen gepubliceerd worden op de website en/of in de
nieuwsbrief van Gym Haacht.
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Lidgelden
1. Turnende leden
De lidmaatschapsbijdrage vind je terug in de laatste kolom van het trainingsschema.
Kortingen
•
•

Inschrijving van eenzelfde lid in meerdere groepen: Per bijkomende groep krijg je € 20 korting op het
lidgeld van die groep.
Inschrijving van meerdere gezinsleden: Het eerste gezinslid betaalt het volledig lidgeld. Tweede en
volgende gezinsleden krijgen een eenmalige korting van € 15.

Bijzonderheden
•
•

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).
Corona-specifiek: Wanneer tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 niet getraind kan worden
omwille van door de overheid opgelegde coronamaatregelen, wordt 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 à rato van de niet getrainde periodes.

Wedstrijdploegen
De trainers van de betrokken groepen zullen meedelen in welke groep juist moet inschreven worden.
De betaling van het lidgeld wordt opgesplitst in twee delen:
•
•

een eerste betaling bij inschrijving in augustus (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).
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

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

Een vaste kost van € 40 bij recreatieve groepen en € 75 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.
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2. Administratieve aansluitingen
Ouders, familieleden of sympathisanten kunnen administratief aansluiten. Dit betekent dat ze:
•
•
•
•

lid zijn van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
meeverzekerd 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: € 50 (korting meerdere gezinsleden van toepassing)

Algemene regels & coronamaatregelen
1. Algemene regels 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. Algemene regels 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.

3. Coronamaatregelen
De coronamaatregelen zullen in de week voor de start van het nieuwe turnseizoen gecommuniceerd
worden. De leden zullen hier via hun train(st)er een e-mail over krijgen en de algemene regels zullen ook
gepubliceerd worden op www.gymhaacht.be.

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

1e tot 2e leerjaar

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

Brita, Ruben, Beau, Marc

Kristof, Freddy, Miguel

Freddy, Kenneth

Brita, Ruben, Beau, Marc

Ann, Miguel, Freddy

Train(st)ers

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

Train(st)ers

€ 163

€ 188

€ 188

€ 188

€ 188

€ 188

Lidgeld

€ 133

€ 133

€ 133

Lidgeld
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RG C

22

23

do

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

TTJ/TTM recre@ 1
(groep B)

TTJ/TTM recre@ 2

TTJ/TTM recre@ 3

Freerunning 2

25

26

27

28

29

30

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

wo 13:30-15:00 sportcomplex Den Dijk

vr

wo 19:00-21:00

sportcomplex Den Dijk

vanaf 1e middelbaar

18+

20:00-22:00

wo 19:00-21:00
vr

sportcomplex Den Dijk

17:00-18:30 sportcomplex Den Dijk

15:30-18:00

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

TTJ/TTM recre@ 1
(groep A)

1e tot 6e middelbaar

wo 18:00-20:30

Enkel na selectie ⇒
basiservaring en regelmatige
aanwezigheid vereist

Acro recre@
za

za

vanaf 1e middelbaar
10:00-12:00 sporthal Boortmeerbeek

za

1 tot 6 leerjaar

15:00-17:00 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

Kristof, Elise

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

Linda

Linda

Train(st)ers

Roland, Freddy

Rita, Mieke

Rita, Tine

Train(st)ers

€ 143

€ 143

Lidgeld

€ 163

€ 133

€ 133

Lidgeld

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

sportcomplex Den Dijk

Waar

wo 14:00-16:00 gemeentelijke basisschool
za 14:00-16:00 Haacht (turnzaal)

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

augustus 2020 – oktober 2020
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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 uur
(binnen tijdskader
hiernaast)

60
62
63

66

70
71
72
73

18:00-21:00
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)

za
ma
di
za
zo
di

zo

za

za

do

wo

18:00-20:30

do

10:00-13:00 sporthal Boortmeerbeek
gemeentelijke basisschool
14:00-17:00
Haacht (turnzaal)
14:00-18:00 sportcomplex Den Dijk

sportcomplex Den Dijk

18:00-20:30

di
sportcomplex Den Dijk

18:00-20:30

Locatie

ma

Wanneer

Lidgeld

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

Tijs, Walt, Lucas

70: € 510
71: € 594
72: € 636
73: € 678

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)
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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

0472/28 72 64

laurien_imbrechts@hotmail.com

GSM

E-mail

CORBEELS Brita

0474/55 62 78

britacorbeels@hotmail.be

DE WEVER Ann

0474/45 74 26

anndewever2015@outlook.com

0498/48 69 66

machiels_freddy@yahoo.com

VAN EYLEN Veerle

0479/39.89.49

veerle.vaneylen@aveb.be

VAN KERCKHOVEN Kristof

0471/79 87 35

kristofvankerckhoven9@gmail.com

0486/92 51 06

marc2.mertens@telenet.be

0471/79 87 35

kristofvankerckhoven9@gmail.com

IMBRECHTS Laurien

Basisgym

MACHIELS Freddy

MERTENS Marc

Telefoon

016/60 38 24

015/31 48 00

Freerunning
VAN KERCKHOVEN Kristof
MACHIELS Freddy

016/60 38 24

0498/48 69 66

machiels_freddy@yahoo.com

Volwassenengym

Telefoon

GSM

E-mail

MACHIELS Freddy

016/60 38 24

0486/23 59 10

machiels_freddy@yahoo.com

MACHIELS Rita

015/51 77 54

Dans

Telefoon

GSM

E-mail

GELLAERTS Linda

015/52 05 26

0473/49 46 74

linda.gellaerts@telenet.be

TTM (Toestelturnen Meisjes)

Telefoon

GSM

E-mail

DAEMS Yanaika

0499/43 48 62

yanaika_daems@hotmail.com

DAEMS Quirina

0496/44 49 39

quirinadaems@hotmail.com

GSM

E-mail

DELABASTITA Tijs

0494/60 58 86

tijs.delabastita@gmail.com

WILLEMS Walt

0486/93 02 13

walt_willems@hotmail.com

DELABASTITA Lucas

0483/67 29 63

delabastita.lucas@gmail.com

GSM

E-mail

SIMONS Lise

0498/67 90 64

lise.simons@hotmail.com

BASTIAENS Geoffrey

0474/37 67 91

geoffrey_bastiaens@hotmail.com

GSM

E-mail

CLEYNHENS Nadine

0476/36 46 35

nakecleynhens@gmail.com

DIETVORST Carmen

0473/44 86 13

carmen.dietvorst@hotmail.be

GSM

E-mail

0474/30 90 91

hanneclijsters@hotmail.com

0486/23 59 10

machiels_freddy@yahoo.com

TTJ (Toestelturnen Jongens)

Acro

RG (Ritmische Gymnastiek)

Tumbling & trampoline

Telefoon

Telefoon

Telefoon

Telefoon

CLIJSTERS Hanne (zaterdag)
MACHIELS Freddy (zondag)

016/60 38 24

rita.machiels@skynet.be
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In de kijker: 75 jaar turnen in Haacht
Het komende seizoen staat in het teken van de viering van 75 jaar turnen in Haacht. Enkele activiteiten
daarrond staan op de planning (wanneer de omstandigheden het toelaten):
•
•

Zondag 17 januari 2021: een receptie met fotomontage in het GC Den Breughel
Zaterdag 13 en zondag 14 maart 2021: onze jaarlijkse turnshow in het teken van dit 75-jarig bestaan

75 jaar geleden, juist na het einde van Wereldoorlog II, begint het verhaal van het turnen in Haacht. In die
periode werden drie turnkringen opgericht: Excelsior Haacht, De Stormjeugd Haacht en Volksverheffing
Wespelaar. Op 29 april 2004 fusioneerden deze turnkringen tot één gymclub: Gym Haacht onder het
voorzitterschap van Lisette Van Kerchoven.
Excelsior Haacht werd gesticht door Frans De Cat (°1912-1999). Frans keerde op zondag 2 juni 1945, na 2,5
jaar verplichte arbeidsdienst, terug uit Duitsland. Hij was lid van de BJB (Boerenjeugdbond/Belgische Jonge
Boeren) en begin juli vroeg onderpastoor Stallaert, gezien hij “acrobatie en nog veel andere trucs kende”, om
een amusementsavond voor de BJB te verzorgen. Deze avond was zo’n succes dat de andere jongens hem
vroegen om hen ook wat van die acrobatie aan te leren. En zo werd uit deze activiteiten een eerste groep
jonge turners gevormd in de Gildezaal, nu zaal “Onder de Toren”. Tijdens de winter 1945-1946 brachten zij
een optreden voor de vrouwengilde. Onderpastoor Stallaert was enthousiast en vooruitstrevend want na dit
eerste optreden werd mede onder zijn impuls de meisjesafdeling opgericht. Aansluiting bij de Katholieke
Turnbond volgde en als naam werd “Excelsior” gekozen.
Daar waar het verhaal van Excelsior startte binnen het katholieke Haachtse verenigingsleven met een
onderpastoor als stuwende kracht, was De Stormjeugd Haacht direct een meer gekleurd verhaal. We
citeren nu letterlijk de tekst uit het boekje dat in 1996 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De
Stormjeugd werd uitgegeven: “Alle takken van de socialistische beweging waren in Haacht reeds
vertegenwoordigd: de partij, de Harmonie De Werker, de coöperatieve, de mutualiteit en de vakbond. Een
specifieke beweging van jongeren ontbrak echter nog. Na de bevrijding, meer bepaald in de winter 19441945, werden de koppen bij elkaar gestoken om onder één of andere vorm een socialistische jeugdbeweging
op te richten. Er waren wekelijkse bijeenkomsten in het Volkshuis (nu Café “Bij Claude”) maar dat beperkte
zich tot zang en allerlei spelletjes. Ter gelegenheid van het koffiefeest van de Harmonie De Werker in de
lente van 1946, opperde Alfons Stroobants, muzikant bij de karabiniers en dirigent bij de voornoemde
harmonie, het idee om te trachten de jeugd aan te trekken via het organiseren van turnoefeningen. Zo
gezegd zo gedaan en zijn zoon Theofiel zou de eerste oefeningen gaan leiden. Gelukkig beschikte men over
een lokaal, het Volkshuis, met de ernaast gelegen Vredezaal, waarin kon geoefend worden en waarin ook
feesten konden worden georganiseerd. Van bij de aanvang turnden meisjes en jongens. Natuurlijk sloot De
Stormjeugd zich aan bij de Socialistische Turnbond van België.”
De turnkring Volksverheffing Wespelaar zag het levenslicht in 1951. Dit beginverhaal is spijtig genoeg
minder goed gedocumenteerd. Ook zij sloten aan bij Socialistische Turnbond van België. Hun turnzaal was
zaal “De Zwaan” naast de kerk te Wespelaar.

augustus 2020 – oktober 2020
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Terugblik
1. Gymweek
3 augustus was de start van een ongewone gymweek. Mondmaskers, handgel en bubbels namen een
grote rol in tijdens deze week. Gelukkig waren onze trainers wel zoals andere jaren in vorm. Samen met
de 120 kinderen, verspreid over 4 bubbels, gaven ze het beste van zichzelf tijdens de activiteiten.
Uiteraard stond er veel turnen op het programma. Er werd kennisgemaakt met de verschillende
disciplines zoals trampoline, ritmische gymnastiek en toestelturnen. Dit werd afgewisseld met o.a.
atletiek, balspelen, dans en multimove. Af en toe was een rustiger moment ook wel welkom. Dankzij de
knutselactiviteit en een verhaal kregen de kinderen de kans om even op adem te komen.
Zoals elk jaar sloten we deze fijne week af met een verfrissend ijsje. Nadien zwaaiden we de kinderen uit
en hopen we dat we hen volgend jaar terug mogen verwelkomen. Ondanks de ongewone situatie en de
tropische temperaturen is dit toch weeral een geslaagde editie van de gymweek geworden.
Benny Machiels & Laurien Imbrechts

Komende activiteiten
1. Onze turnshow
Noteer alvast deze data in je agenda: zaterdag 13 en zondag 14 maart 2021. Op deze dagen zal de
jaarlijkse turnshow van Gym Haacht doorgaan in het sportcomplex Den Dijk.
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FLIK-FLAK

Kalender seizoen 2020-2021
SEPTEMBER
1

Eerste trainingsdag recreatieve ploegen (nieuwe seizoen)

JANUARI
17

Receptie 75 jaar turnen in Haacht

23-24

Provinciale voorronde TTM (sportcomplex Den Dijk, Haacht)

MAART
13-14

Turnshow

APRIL
18

Steakdag

MEI
8

Vlaams Kampioenschap RG (sportcomplex Den Dijk, Haacht)

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

augustus 2020 – oktober 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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Retouradres:
Gym Haacht vzw
Poverstraat 26
3150 Haacht

Driemaandelijks tijdschrift P408806
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

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

