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Voorwoord
Beste gymnasten en ouders,
We zijn ons seizoen vol goede moed gestart en dat met veel inspanningen van jullie, onze trainers en de
gemeente om alles op een gecontroleerde manier te laten verlopen. Desondanks blijken de corona
cijfers niet de juiste kant op te gaan en worden we dus genoodzaakt opnieuw onze activiteiten tijdelijk te
staken.
We gingen dit seizoen 75 jaar turnen in (aacht met de nodige festiviteiten vieren. Ook onze turnshow
zou volledig in dit thema hebben gestaan. Deze plannen lijken in de huidige context in het water te
vallen. Vandaar dat we in deze Flik Flak een samenvatting brengen van 75 jaar turnen in Haacht met wat
duiding en enkele foto’s.
Verder zal onze jaarlijkse turnshow naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen doorgaan in zijn gekende
vorm en zal deze tijdelijk worden omgevormd naar een andere formule. Daarover later meer, maar hou
alvast 13 en 14 maart vrij in je agenda.
We hopen dat jullie toch van het begin van het turnseizoen hebben kunnen genieten in onze mooie
turnhal. Maar niet getreurd, onze dynamische trainersploeg zal alles in het werk stellen om jullie in
beweging te houden waar mogelijk, via oefenpakketjes of online sessies, en hopelijk kunnen we daarna
weer snel van start gaan op de turnvloer.
Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid toe, hou de moed erin en samen komen we hier wel door!
Ruud Timmermans
Voorzitter Gym Haacht vzw
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Administratieve inlichtingen
1. Inschrijving en lidgeld
Voor alle wedstrijdploegen werd bij inschrijving een eerste betaling opgevraagd. De nog openstaande
saldo’s zullen in de loop van januari opgevraagd worden en kunnen betaald worden via overschrijving op
het rekeningnummer BE05 0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw met vermelding van naam,
voornam(en) en groepsnummer(s).

Elektronisch inschrijven
1. Ga naar www.gymhaacht.be.
2. Klik in het menu op )nschrijven en volg verdere instructies.
Ter herinnering
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 wedstrijd-groepen (60-73), een
pro rata terugbetaald of verrekend à rato van de niet getrainde periodes.

2. Download je lidkaart op Mijn Gymfed
Je kan zelf je lidkaart downloaden via je persoonlijke Gymfed-profiel. Vergeet je lidkaart (geprint of
digitaal) niet mee te brengen naar onze activiteiten, dan geniet je van het ledentarief. Je kan zelfs je
pasfoto toevoegen op je profiel voor een duidelijke identificatie!

Lidkaart printen
1. Ga naar www.gymfed.be/login en log in met je e-mailadres en wachtwoord.
Als je nog nooit ingelogd hebt op Mijn Gymfed :
a) Klik op Wachtwoord aanvragen/vergeten? .
b) Vul je e-mailadres in en klik op Stuur wachtwoord .
c) Klik op de link die je via e-mail ontvangen hebt en registreer een wachtwoord.
d) Log in op Mijn Gymfed .
2. Kies in het menu links Mijn Lidkaart en klik op Download je lidkaart .
3. Open het pdf-bestand en druk af vink Ware grootte aan of vink Aanpassen aan pagina uit .

3. Attest voor de mutualiteit
Het attest van de mutualiteit werd jullie onlangs via email bezorgd. Je kan een duplicaat van het attest
downloaden door in te loggen op www.gymfed.be.
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4. Trainingen tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie, van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2020, zijn er geen
trainingen voorzien voor de dans- en recreatieve groepen. De wedstrijdploegen trainen volgens de
schema’s opgesteld door hun trainers.

Terugblik
1. Pizza & pasta take-away
We willen graag iedereen bedanken die pizza’s, pasta’s en/of wijn besteld heeft ten voordele van Gym
Haacht. We wensen jullie alvast smakelijk eten.

Komende activiteiten
1. Open deur-weekend
Wanneer de situatie het toelaat, plannen we op zaterdag 13 en zondag 14 maart 2021 een open deurweekend ter vervanging van de klassieke turnshow. Verdere communicatie hierover volgt begin 2021.
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Wist je dat…
1. …er vroeger verschillende turnkringen waren in Haacht?
Excelsior Haacht (zomer 1945-2004)
De stichter en eerste trainer van Excelsior Haacht was Frans De Cat (1912-1999). Begin juli 1945 vroeg
onderpastoor Stallaert hem, gezien hij acrobatie en nog veel andere trucs kende, om een amusementsavond voor de Boerenjeugdbond 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. Ze trainden in de Gildezaal, nu zaal Onder de Toren, en het eerste turnmateriaal
kwam van de turnkring uit Boortmeerbeek die ondertussen opgedoekt was. Tijdens de winter 1945-1946
brachten zij een optreden voor de vrouwengilde. Na dit optreden werd, mede onder impuls van onderpastoor Stallaert, de meisjesafdeling opgericht. Aansluiting bij de Katholieke Turnbond volgde en als
naam werd "Excelsior" gekozen.

Frans De Cat, stichter en trainer Excelsior Haacht
jaren ’50

Openlucht turnfeest Excelsior
(1948)
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De Stormjeugd Haacht (voorjaar 1946-2004)
Binnen de socialistische beweging in Haacht ontbrak nog een specifieke beweging van jongeren. 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. In het begin sprak men van de "Haachtse
Turnkring", later werd voor de naam "De Stormjeugd" gekozen. Ze konden oefenen in het Volkshuis,
met de ernaast gelegen Vredezaal. Van bij de aanvang turnden er meisjes en jongens. Natuurlijk sloot De
Stormjeugd zich aan bij de Socialistische Turnbond van België.

Maria De Veuster, bezielster van de
ritmische gymnastiek in Haacht

Dorpsfeest De Stormjeugd
(1948)

Volksverheffing Wespelaar (1951-2004)
De turnkring "Volksverheffing" zag het levenslicht in 1951. Ook zij sloten zich aan bij Socialistische
Turnbond van België. Hun turnzaal werd zaal De Zwaan naast de kerk te Wespelaar.
Hoger Streven Wespelaar (< 1950 - > 1962)
Iets vroeger heeft binnen de Katholieke zuil de turnkring (oger Streven te Wespelaar bestaan.
Germinal Tildonk (1971 - 2007?)
Turnkring Germinal werd opgericht in de Alpia in 1971. Initiatiefnemer was Maurice De Bie, die voordien
in Wespelaar turnde onder leiding van Willy Verhaegen.
De Vrije Tildonkse Turnvereniging jaren ’90
In de jaren ’90 van de vorige eeuw bestond ook de "Vrije Tildonkse Turnvereniging", een initiatief van
enkele moeders binnen de Sint-Angela school.
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2. … Gym Haacht ontstaan is uit de fusie van drie turnkringen?
Op 13 februari 2003, enkele maanden voor de opening van het sportcomplex Den Dijk en juist na de fusie
van de Vlaamse Turnliga met ASG tot de GymnastiekFederatie Vlaanderen, wordt door Excelsior Haacht
een fusievoorstel tussen de Haachtse turnkringen op tafel gelegd. De turnkringen hebben de voorbije
jaren al regelmatig samengewerkt, dus het wederzijdse vertrouwen is bijzonder groot. Binnen de maand
komt er een positief antwoord van De Stormjeugd Haacht en Volksverheffing Wespelaar. Daarop werd
een commissie samengesteld om de bestaande werking en organisaties te bekijken en van daaruit een
totaal nieuwe organisatie op touw te zetten. Op 29 april 2004, een goed jaar na de start van de
gesprekken, wordt de fusie unaniem door alle bestuursleden van de drie clubs ondertekend en ziet "Gym
Haacht" het levenslicht.

De fusieonderhandelaars: Rita Machiels en Renaat
Willems voor Excelsior (links), Lisette Van Kerckhoven en
Jean De Becker voor De Stormjeugd (midden) en Gilberte
Van Leemputten en Roland Van den Acker voor
Volksverheffing (rechts)

Fusievergadering op 29 april 2004
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3. … er vroeger ook bonds- en gouwfeesten bestonden?
Een gouwfeest was openlucht turnfeest op provinciaal niveau waarop verschillende afdelingen van de
club vrije en opgelegde groepsoefeningen demonstreerden, aangevuld met collectieve toesteloefeningen en met piramides voor de jongens.

Gouwfeest georganiseerd door De Stormjeugd in 1956 (Molenveld Haacht)

Een bondsfeest was een openlucht turnfeest waarop turnkringen uit het hele land aanwezig waren, vaak
gespreid over een zaterdag en zondag met overnachting en al.

Excelsior op het bondsfeest van24 mei 1959 (Leuven)
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Kalender seizoen 2020-2021
DECEMBER
23-31

Geen training recreatieve ploegen (kerstvakantie)

JANUARI
1-5

Geen training recreatieve ploegen (kerstvakantie)

23-24

Provinciale voorronde TTM (sportcomplex Den Dijk, Haacht)

MAART
13-14

Open deur-weekend (Sportcomplex Den Dijk)

APRIL
5 – 19

Geen training recreatieve ploegen (Paasvakantie)

18

Steakdag (Zaal onder de Toren)

MEI
1

Geen training recreatieve ploegen (Dag van de Arbeid)

8

Vlaams Kampioenschap RG (sportcomplex Den Dijk, Haacht)

21

Geen training recreatieve ploegen (OH Hemelvaart)

24

Geen training recreatieve ploegen (Pinksteren)

JUNI
12

Laatste trainingsdag recreatieve ploegen

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
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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
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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 HAACHT
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

