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Voorwoord
Beste leden, beste ouders,
Hoewel we er allemaal naar uitkeken en we normaal gesproken op dit moment volop in de voorbereiding
van onze jaarlijkse turnshow zouden zitten, blijkt het ook dit seizoen geen haalbare kaart om onze
turnshow te organiseren. Als alternatief bekijken we een opendeurmoment naar het einde van het
seizoen toe. In tegenstelling tot vorig jaar zijn we wel volledig open kunnen blijven en dat is toch ook
weeral een stap in de goede richting.
Nog even terug in de tijd, want graag willen we iedereen bedanken die deelnam aan onze takeaway! Het
was opnieuw een echt succes en we hebben allemaal kunnen genieten van een variëteit aan lekkere
gerechten. De opbrengst zal goed besteed worden aan nieuw materiaal en toestellen.
Ondertussen zijn onze wedstrijdgymnasten bezig aan hun eerste wedstrijden, weliswaar met een
beperkt publiek, maar dat weegt zeker niet op de resultaten want die blijven top!
Eindigen zou ik willen doen met een positieve noot, want volgens de experten ziet het ernaar uit dat we
deze zomer alvast opnieuw meer naar een normale situatie zullen evolueren. Dat betekent ook dat we
opnieuw op Rock Werchter zullen staan, alsook op de Primusfeesten. Heb jij zin om ons hiermee te
helpen, schrijf je dan zeker tijdig in (zie verder in dit boekje voor info). We hebben hiervoor veel
medewerkers nodig en dus ook jouw hulp!
Geniet alvast nog van het verdere seizoen en nog sportieve groeten,
Ruud Timmermans
Voorzitter Gym Haacht vzw

Uw reclame hier?
Stuur een bericht naar
gym-haacht@skynet.be
voor meer informatie
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Administratieve inlichtingen
1. Trainingen tijdens de krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie, van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart zijn er geen trainingen
voorzien voor de dans- en recreatieve groepen. De wedstrijdploegen trainen volgens de schema’s
opgesteld door hun trainers.

2. Trainingen tijdens de Paasvakantie
Tijdens de Paasvakantie, van maandag 4 april tot en met maandag 18 april, zijn er geen trainingen
voorzien voor de dans- en recreatieve groepen. De wedstrijdploegen trainen volgens de schema’s
opgesteld door hun trainers.

3. Attest voor de mutualiteit
De meeste mutualiteiten betalen voor bepaalde categorieën van hun aangeslotenen, op voorlegging van
een attest van lidmaatschap van een sportvereniging, een deel van de lidgelden terug. Elk lid kan, na
elektronische inschrijving en betaling van het lidgeld, zijn eigen attest voor de mutualiteit downloaden
door in te loggen op www.gymfed.be (Mijn Gymfed > Mijn attesten en diploma’s). Deze automatische
aflevering betekent dat wij geen blanco attesten van mutualiteiten aannemen en/of invullen.

Komende activiteiten
1. Afgelasting turnshow
Spijtig genoeg laat de huidige situatie het niet toe om in maart onze turnshow te organiseren.

2. Opendeurmomenten
De ouders van onze jongerengroepen kunnen van zaterdag 7 mei tot en met vrijdag 13 mei 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 07/05/2022 tot en met vrijdag 13/05/2022 (20 minuten voor het einde van de les)

Wie:

alle geïnteresseerde ouders

Waar:

verzamelen in de inkomhal van de sporthal
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3. Rock Werchter
Na twee jaar stilliggen zal Gym Haacht dit jaar opnieuw meewerken aan Rock Werchter. We hebben een
honderdtal medewerkers nodig, dus nodig alvast broers en zussen, neven en nichten, ouders, vrienden
en kennissen uit om deel te nemen en zo gratis van het festival te genieten!
Wat moet je doen:
•

Toegangscontrole en bagagecheck op de echte Rock Werchter camping “The Hive”.

Wat verwachten we van jou:
•
•

•
•
•
•

Je moet minstens 18 jaar zijn wanneer het festival begint.
Bezorg een origineel uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden MODEL 1) via
rtimmermans@skynet.be. Mensen uit Haacht kunnen dit online aanvragen bij de gemeente.
Mensen uit andere gemeenten kunnen hiervoor best de website van de gemeente raadplegen of
even langsgaan op het gemeentehuis.
Wees enthousiast, stipt en loyaal naar de andere vrijwilligers.
Contacteer de organisatie bij problemen.
Consumeer geen alcohol tijdens de shiften (en ook niet teveel ervoor). Er worden controles gedaan
door de organisatie. Neem ook voldoende nachtrust.
Een deelname op woensdag (2 shiften van 3 uur) is verplicht om ook de andere dagen te kunnen
deelnemen. De andere dagen van deelname zal je tweemaal 4 uur presteren per dag. De rest van die
dag ben je vrij en kan je genieten van het festival.

Wat bieden we je aan:
•
•
•
•
•
•

Een medewerker T-shirt.
Food en drinkvouchers per gewerkte dag.
Vanaf 2 dagen deelname: al het voorgaande + een eetbon voor 1 warme maaltijd in het “crew
catering dorp” (backstage).
Een toegangsbandje voor het festivalterrein geldig de dag van je shift.
Een toegangsbandje voor “The Hive” entertainment zone de dag van je shift.
Toegang en een plaats op de medewerkerscamping (backstage).

Geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in.
Surf naar www.gymhaacht.be, klik op “Gym Haacht @ Rock Werchter 2022” en vul het formulier in.
Leden van Gym Haacht hebben uiteraard voorrang. Nadien geldt de regel: eerst ingeschreven, eerste
keus. SNEL INSCHRIJVEN IS DUS DE BOODSCHAP, WANT VOL IS VOL!
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4. Gymweek
Wat?

De gymweek is een supertoffe week met veel gymnastiek, maar ook met
balspelen, loopspelen, atletiek, knutselen en nog veel meer! De gymweek wordt
begeleid door trainers van Gym Haacht.

Voor wie?

Alle jongens en meisjes vanaf 3 jaar en tot en met 8 jaar zijn welkom (max. 120).

Wanneer?

Van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 5 augustus, telkens van 9u tot 16u.
Er is mogelijkheid tot opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.

Waar?

Sportcomplex Den Dijk (Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar)

Prijs?

€ 110
 € 10 korting voor inwoners van Haacht
 € 5 korting voor het 2de kind en volgende kinderen
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

sportieve kledij
binnen- en buitenschoenen
drinkbus met water
een koek of een stuk fruit (bijkomend en vrijblijvend wordt door ons elke dag
fruit aangeboden aan de kinderen tijdens de pauze)
boterhammen
zonnecrème

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan vanaf zaterdag 5 maart 2022 om 9u
via http://reservaties.haacht.be

Verantwoordelijke

Laurien Imbrechts
E-mail: laurien_imbrechts@hotmail.com
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In de kijker: wedstrijdgroep toestelturnen meisjes (TTM)
De afgelopen twee jaar waren niet gemakkelijk voor onze groep met onder andere online trainingen,
buitentrainingen, quarantaines, contactbubbels en mondmaskers. Daarnaast zorgde de onzekerheid
over het al dan niet mogen doorgaan van trainingen en wedstrijden ervoor dat het soms moeilijk was om
de motivatie hoog te houden. Toch bleven zowel trainsters als gymnasten het beste van zichzelf geven.
Zodra er weer wedstrijden mochten doorgaan, zouden we er staan!
Eindelijk weer wedstrijden!
In oktober was het dan eindelijk zo ver. Bente Rotté (B14) mocht het startschot geven van het
wedstrijdseizoen op de Wase Gymcup. Tijdens deze internationale wedstrijd met deelnemers uit onder
andere Nederland en Tsjechië vormde ze een gemengd team met drie gymnasten uit andere Vlaamse
clubs. In de categorie B niveau (junioren en senioren) behaalde ze met haar team een knappe tweede
plaats (10 teams). In het allround klassement, met gymnasten tussen 13 en 26 jaar, wist onze 13-jarige
Bente zich naar een mooie 9de plaats te turnen (28 deelnemers)!
Voor onze C-gymnasten vormde de Teamcup TTM in november de ideale voorbereiding op het officiële
wedstrijdseizoen. Ons jongste team, gevormd door Mona Vervoort (C12), Fleur Maris (C12), Jeffe Van
Werde (C11) en Ninthe Peeters (C11), beet de spits af. De zenuwen namen de overhand op de balk, maar
ze herpakten zich snel en turnden nagenoeg vlekkeloos aan de andere toestellen. Hun mooie oefeningen
werden beloond met een eerste plaats (10 teams)! Daarna mochten Jutta Dewolf (C16), France Pruniau
(C14), Fenna Boriau (C14) en Hanne Smit (C13) laten zien wat ze de afgelopen jaren geleerd hadden en
ook zij deden het schitterend! Ze werden 5de op een totaal van 22 teams. Erg knap, zeker omdat er in
deze categorie gymnasten van 13 tot 30 jaar turnden.
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Ten slotte namen Jeffe, Ninthe, Mona, Fleur en Hanne in januari deel aan de eerste provinciale
voorronde. Op de Teamcup toonden ze al dat ze er klaar voor waren, maar toch was het spannend om
voor de eerste keer tegen alle leeftijdsgenoten uit te komen. Ook nu deden ze het super!
•
•
•

C11 (96 deelnemers) – Jeffe Van Werde 9de, Ninthe Peeters 24ste
C12 (96 deelnemers) – Mona Vervoort 3de, Fleur Maris 12de
C13 (64 deelnemers) – Hanne Smit 1ste

Voor C12 was dit meteen het Vlaams-Brabants kampioenschap (12 deelnemers): zilver voor Mona en
brons voor Fleur!
Bedankt meisjes om Gym Haacht op zo’n mooie manier te vertegenwoordigen! De komende maanden
zullen deze gymnasten hun provinciale voorrondes verder afwerken en komen ook de jongere meisjes in
actie: Imke Henderyckx en Ella Paredis in het I9-niveau en Amelie Heijmans, Helena Struys en Linde Van
Aken in de categorie B10. Allemaal hebben ze er evenveel zin in en zullen ze het beste van zichzelf
geven! WAT. EEN. TEAM!
Sofie Gallot, trainster TTM
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In de kijker: senioren Gym Haacht
Gym Haacht vzw heeft een mooie seniorengroep. Ondanks de verwarrende, onzekere omstandigheden
door de coronapandemie hebben zelfs enkele nieuwe gezichten de groep vervoegd.
Zij oefenen één keer per week één uur op dinsdag voormiddag van 9.45u tot 10.45u. Onder de
begeleiding, de aanmoedigingen en de grapjes van Rita en Mieke strijden deze mensen voor behoud van
hun lenigheid spierkracht en reactievermogen. Op een speelse maar correcte manier wordt er fysiek en
mentaal getraind. Iedereen kreunt, puft, blaast en lacht naar eigen vermogen en kunnen. Iedereen haalt
het onderste uit de kan, of is met iets minder tevreden. Maar iedereen gaat toch voldaan naar huis.
Het is geen praatcafé, daar zorgt de opeenvolging van uitgebalanceerde oefeningen wel voor. Er is er
wel één met een uitgesproken lange adem die niet ophoud met praten en die staat dan ook vooraan.
Met een twintigtal wordt er gemoedelijk getraind, er is ruimte voor een ietsje meer, maar ook oog voor
een beperking, en… ook voor een grapje.
Heeft de pandemie dan geen invloed gehad? Natuurlijk wel. Tijdens de lockdown werden er enkele
online lessen gegeven voor de internet Dames en Senioren. Als het werd toegelaten gauw terug training
in de zaal, maar met respect voor de coronaregels. Enkele vonden het te riskant en bleven liever thuis. In
de zaal was het met afstand houden en ontsmetten, sommige turnden zelfs met mondmasker,
partneroefeningen werden geschrapt ‘ safety first ’.
Alles krijgt gelukkig stilaan zijn normale proporties. Deze groep, en Gym Haacht in het algemeen, heeft
het goed gedaan tijdens deze twee jaar durende pandemie.
Ben je vrij op dinsdag voormiddag en heb je zin in een probeerles? Kom gerust eens proeven.
Freddy Machiels
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Kalender seizoen 2021-2022
FEBRUARI
28

Geen training recreatieve ploegen (krokusvakantie)

MAART
1-6

Geen training recreatieve ploegen (krokusvakantie)

19-20

Turnshow GEANNULEERD

26-27

Gymtopiahappening (Leopoldsburg)

APRIL
4-18

Geen training recreatieve ploegen (Paasvakantie)

24

Steakdag

30

Wedstrijd RG

MEI
1

Geen training recreatieve ploegen (Dag van de Arbeid)

7-13

Opendeurmomenten

14

Gymtopiahappening (Hasselt)

26

Geen training recreatieve ploegen (OH Hemelvaart)

JUNI
5-6

Geen training recreatieve ploegen (Pinksteren)

19

Laatste trainingsdag recreatieve ploegen

30

Rock Werchter

JULI
1-3

Rock Werchter

AUGUSTUS
1-5

Gymweek

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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Metsel-, voegen tegelwerken
Devroe Danny
0495/24 06 90
danny.devroe@skynet.be
BTW-nummer: BE0732.352.869

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


0495/24 06 90
danny.devroe@skynet.be
topkwaliteit, comfort en milieuvriendelijk

Steun Gym Haacht gratis via Trooper!
Surf naar https://trooper.be/gymhaacht

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)

Uw reclame hier?
Stuur een bericht naar
gym-haacht@skynet.be
voor meer informatie

