
MEDEWERKERS GEZOCHTDE VRAAG
In elke nieuwsbrief stellen we een vraag aan onze trainers. 
De leukste antwoorden kan je hier dan vinden. Deze keer:

“Wat vind jij het leukste THOR-
evenement?”

De Turnshow (Bart, Erik, Sam & Jelka)

Gewoonweg omdat dit hét evenement is waar de hele 

club naartoe werkt, de kans om alle groepen eens aan 
het werk te zien.

De turnshow laat ook zien waar THOR voor staat: eerst 
werken als de beesten om een hoogstaande show af te 

leveren en achteraf beestig feesten in de kelder!

Sinterklaasfeest (Anke, Vanessa & Sarah)

Dit is niet alleen een feest voor de kleintjes, ook de grote 

‘kindjes’ kunnen er van genieten.  Alleen de Sint zien is al 
een hele beloning, maar dan ook nog een snoepje en een 

cadeautje krijgen; dat is helemaal een feest! En zeg nu 
zelf: van al die vreugde, word je zelf ook blij!

Jeugdturnshow (An & Hanne)

Omdat al ‘onze kindjes’ dan met glunderende snoetjes 

staan te schitteren in de grote turnzaal voor hun 
supertrotse familie in de zaal. Dan zijn we fier op alles 

wat ze dat jaar weer hebben bijgeleerd.

Trainersactiviteiten (Alwin & Tineke)

“Samen Uit” en trainersweekend, omdat we dan nog eens 

met de hele trainersgroep samen zitten. Er wordt dan 
heel wat plezier gemaakt, vooral hoe later op de avond, 

hoe leuker het wordt!

BBQ na de jeugdturnshow (Nienke)

Omdat je dan je buikje rond kan eten

Trainingsstage (Sven)

Omdat het alles bevat waar Thor voor staat: hard trainen 
(meerdere sessies per dag) in een gezellige groepssfeer 

(wedstrijdploegen en kerngroepen samen) en tussendoor 

tijd voor wat plezier.

Sinds 1962 is THOR uitgegroeid tot een organisatie met 

meer dan 500 leden. 25 trainers maken het mogelijk dat 

wij zo’n 75 trainingsuren per week kunnen inrichten. 
Daarnaast organiseren we nog tal van activiteiten en 

gebeurt er heel wat werk achter de schermen, in goede 
banen geleid door het bestuur. Gelukkig kunnen we 

daarnaast nog rekenen op een aantal medewerkers die 

zich inzetten om onze club in tal van zaken te 
ondersteunen. Heb jij ook interesse om een handje toe 

te steken? Help je graag met folders ronddragen,  een 
keertje de tapkraan bedienen of toch liever wat ‘sleuren’ 

met toestellen om de turnzaal klaar te zetten voor de 

turnshow? Wij kunnen alle hulp gebruiken. Twijfel je nog 
of wil je bevestigen dat je onze rangen komt versterken, 

neem dan contact op met Sven Wouters via 
sven.wouters@thorzichem.be. 

Wij verwelkomen je graag in onze crew!

Wist je dat...
...! THOR ook op internet te vinden is? Zowel op 
! www.thorzichem.be als op Facebook.
...! Jelka en Nienke voor elke les een Kinder-
! chocolaatje eten?
...! THOR vorig seizoen 19 gouden, 18 zilveren en 8 
! bronzen medailles gewonnen heeft?
… alle toestellen in de zaal een vaste plaats hebben? Na 
! de les zetten we dus ook alles ! terug op zijn plaats.
… dansen ook een Thoriaanse sport is en deze in 
! Averbode beoefend wordt?
…!de trainers het seizoen goed ingezet hebben met een 
! receptie?
… trainers ook nog kunnen bijleren? Het 
! kaderweekend gaat door op 20 en 21 oktober. !Vraag 
! na of jouw groep tijdens deze bijscholing !training heeft.
… je 10 euro korting krijgt als je inschrijft bij een tweede 
! groep?
… de mutualiteit een deel van je lidgeld terugbetaalt? 
! Bevraag je bij jouw mutualiteit.

Om alvast 
in je agenda 
te noteren:
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De THOR-trainers...

25/11 BOT Finale - Zichem 2/12 De Sint bij THOR

15 en 16/12 Gymgala 2, 3 en 4/11 Stage LLN 1 en 2/2 Turnshow



Een portie 
politieke 
nonsens

• • •
 

Naar aanle id ing van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen kon je via de 
website “deredactie.be” voorstellen 
lanceren voor de lokale politiekers in je 
eigen dorp. THOR heeft het niet nagelaten 
om te vragen of en wanneer er werk 
gemaakt zal worden van een nieuwe en 
grotere turnzaal. Sinds 2006 kondigen 
verschillende kranten met de regelmaat 
van de klok aan dat onze club een nieuwe 
turnzaal mag verwachten. In realiteit blijft 
het echter vrij windstil.
 
Op het online forum konden we de standpunten 
van de verschillende politieke partijen lezen. De 
meerderheid (CD&V en openVLD) zijn het er 
unaniem over eens dat de stad deze kost niet 
alleen kan dragen, maar dat er partners nodig 
zijn. Nochtans werd in 2007 samen met onze 
schepen van sport naar de provincie gegaan om 

te bepleiten dat zij een deel van het budget 
zouden betalen. De voorwaarden die opgelegd 
werden om een minimale steun te krijgen, waren 
echter zo ongunst ig dat deze opt ie in 
samenspraak met het schepencollege vrijwel 
onmiddellijk van tafel werd geveegd. 

EEN DUIT IN HET ZAKJE
THOR is uiteraard bereid om een duit in het zakje 
te doen. Als club zijn wij bereid om een groot deel 
van de binneninrichting op onze schouders te 
nemen. In het geval van een turnzaal, gaat dat 
over een niet te verwaarlozen budget van het 
totaalpakket. Maar begrijp ons niet verkeerd, 
enkel met een lap grond kunnen wij als 
sportvereniging ook niets beginnen, als de stad 
het al niet zou kunnen…

KORRELTJE ZOUT
Dat de bouw  van een nieuwe turnhal een 
investering zou zijn die de stad niet alleen 
aankan, mag u bovendien ook met een korreltje 
zout nemen. De zaalt jes in Keiberg en 
Messelbroek kosten volgens de laatste 
krantenberichten samen zo’n 2,8 miljoen euro, de 
zaal in het overstromingsgebied de Hemmekes 
wordt reeds geschat op 2,5 miljoen euro. Het 
interieur laten we dan even links liggen. Ik geef u 
nog graag mee dat een volledig ingerichte 
turnzaal met valkuilen, tumblinbaan en carré 
(grondvlak) begroot mag worden op 1,3 miljoen. 
Een oordeel kan u zelf wel vellen.

HET THOR-BESTUUR
Naast een uitgebreid trainersteam beschikt THOR ook over een bestuur dat instaat voor de algemene 
organisatie en leiding van de club. Het bestuur zet zich belangeloos in om alles in goede banen te leiden. 
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De 10 THOR-regels

1. ! Wees op tijd voor de lessen

2. ! Draag geschikte turnkledij; geen horloges, juwelen,...

3.! Neem geen waardevolle spullen mee naar de training

4. ! Laat de kleedkamer ordelijk achter

5. ! Een Thoriaan sorteert afval

6.! Tijdens de vakantie gaan onze lessen gewoon door

7. ! Wees zuinig met magnesiumpoeder

8.  ! Alcohol en tabak zijn taboe

9. ! Fairplay is belangrijk

10. !Leden die niet ingeschreven zijn, wordt de toegang tot de 
! lessen ontzegd

DURF LOSLATEN
Sinds vorig jaar hebben we onze dansafdeling grotendeels ondergebracht in het danszaaltje aan de sporthal in Averbode. Hierdoor hadden we meer ruimte om de grote groepen op te splitsen tot overzichtelijke danscategorieën zodat aan alle kinderen voldoende aandacht besteed kan worden. 

In tegenstelling tot onze turnzaal in Zichem, is er in Averbode geen wachtruimte voor de ouders met zicht op de zaal. Gedurende de eerste drie weken hebben de ouders de eerste danspasjes van hun kinderen kunnen volgen. Nu is het de moment om ze de wondere wereld van het dansen te laten verkennen. 

Pratende ouders op de achtergrond voegen jammer genoeg geen meerwaarde toe aan de dansbeleving. We willen dan ook alle ouders vriendelijk verzoeken om de kinderen in het danszaaltje af te zetten en ze op het einde van de les weer op te halen. Indien gewenst kan er gewacht worden in het vergaderzaaltje in de sporthal. 
Wij zijn u alvast dankbaar!


