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Deze sportclub is goed bezig! 

Alle foto’s op onze Facebook-pagina! 

30/1-31/1 – Turnshow 2015 

Om alvast  

in je agenda  

te noteren: 

7/12 – THOR op de kerstmarkt 

29/11 – Clubkampioenschap in Zichem 

30/11 - De Sint @ THOR 

 

 

16/11 – BOT Finale in Averbode 



  

Nieuwe trainers in het 

TRAINERSTEAM 
Dit jaar wordt het trainersteam van THOR 
sterk uitgebreid. We zijn dit seizoen gestart 
met 6 nieuwe jonge trainers.  
 
We wensen Linde, Jade, Robbie, Stef, 
Tom en Julie veel succes en een leuke 
trainerscarrière toe. 
 
Ook de ‘anciens’ zijn weer van de partij: 
An, Bart, Charlotte, Erik, Guy, Hanne, Iwan, 
Jelka, Joke, Karisia, Kristel, Laura A., Laura 
P., Linde P., Linde DV, Niels, Nienke, 
Roland, Sam, Sarah, Stefanie, Sven, Yentl 
en Vanessa. 
 

 

 

Even voorstellen… 

... 
het bestuur van THOR vzw 

 
 
Naast het trainersteam van THOR, dat zorgt dat er elke week weer trainingen doorgaan, is het 
bestuur de draaiende motor van de club. We werken met een kernbestuur en een 
ondersteunend kader. We stellen het kernbestuur dan ook graag aan jullie voor: 
 

- Voorzitter: Sven Wouters 

- Secretaris: Guy Lemmens 

- Financieel coördinator: Karisia Wouters 

- Communicatie verantwoordelijke: Sam Nussbaum 

- Sporttechnisch coördinator: Erik Goeleven 

- Jeugdsportcoördinator: Sarah Lucas 

- Bestuurslid: Koen Willems 

- Boekhouding: Nicole Huybrechts 

 

Leon Boonen, al decennia lang de betrouwbare 

kassier van THOR, viert zijn 80ste verjaardag!  
 
Het bestuur bracht alvast felicitaties en een kleine 
attentie over. Leon vroeg ons expliciet om 
iedereen te bedanken.  
 
Wie hem de komende week in de turnzaal 
tegenkomt, wens hem zeker nog een gelukkige 
verjaardag! 



 

Inschrijven bij THOR vzw 
Heb je de groep gevonden die bij je past? Kom gerust een proeflesje meemaken! 
Na de proefles kan je beslissen of je je al dan niet inschrijft. Schrijf je wel meteen in vanaf 
de 2de les, want na de proefles geldt: niet betaald = niet verzekerd! 
Wie inschrijft voor een tweede groep, krijgt € 10 korting. 
 
Je schrijft je het best in via onze website, waar je een formulier vindt om in te vullen. 
 
Zodra je op onze website ingeschreven hebt, wordt je opgenomen in ons ledensysteem. 
Diezelfde dag of de volgende dag krijg je een mailtje met betalingsgegevens. Moest je 
deze mail niet meteen krijgen, check dan ook even je spam-folder. Vind je het daar nog 
niet, dan mag je ons contacteren op ledenadministratie@thorzichem.be . 
 
Laat je kind eerst een gratis proefles meedoen. Want denk eraan: lidgeld wordt niet terug 
betaald! 
 

Een ledenstop… Helaas… 
 

Door het overdonderende succes van een aantal groepen zijn we genoodzaakt een 
ledenstop in te voeren bij volgende groepen: 
 

 Ouder en Kind 

 Kleuterturnen 

 Jeugd 1 

 Kinderdans A 

 Kerngroep Meisjes 

 Kerngroep Trampoline 

 
Het aantal ingeschreven leden heeft in deze groepen zijn maximum bereikt. Bij nog 
meer inschrijvingen zou de kwaliteit van de groep er op achteruitgaan, wat uiteraard 
niet de bedoeling kan zijn. Ook kunnen we geen extra uren meer inplannen, aangezien 
onze turnzaal de hele week al volzet is.  
 
Wij hopen in de toekomst over extra accommodatie en uren te beschikken om al onze 
geïnteresseerden aan hun trekken te laten komen. Ook een aantal andere groepen 
zitten bijna aan hun maximum, dus schrijf zo snel mogelijk in!  
 
Op de website kan u de actuele vrije plaatsen volgen per groep, zo weet u steeds of er 
nog plaats is voor een bepaalde groep. 
 
Wij verontschuldigen ons alvast voor het ongemak. 
 

mailto:ledenadministratie@thorzichem.be


  

Mededeling 
aan de gebruikers van onze tribune in de turnzaal 

van Zichem 

 
Het is leuk dat u uw kind kan volgen tijdens de 
lessen, maar mogen wij u vragen om na de 
trainingen de stoelen op de tribune terug op 
elkaar en tegen de muur te plaatsen na gebruik? 
 
Zo kan de poetsvrouw van de gemeente haar 
werk goed doen. 
 

Bedankt! 
 

 

Wist je dat… 
 

...    Je Thor ook op het wereldwijde web kan 
vinden: www.thorzichem.be en op 
facebook? 

 
...  Het bier ‘Thor’ bestaat? Gebrouwen door 

Sam en Sven. De versie 2.0 is al een 
beetje te drinken. ;-) 

 
... Er een baby-boom heerst onder de 

trainers? Benthe en Emiel zijn al geboren, 
de volgende Thoriaan zal Arthur heten. 

 

... Je nog steeds kan inschrijven? Je kan 
hiervoor terecht op onze website. 

 

...  Er een muggenplaag heerst in de turn- en 
de danszaal?  

 
... Thor meedoet aan de foto-wedstrijd ‘Deze 

sportclub is goed bezig’ van Bloso. Je 
vindt heel wat leuke foto’s op onze 
facebookpagina. 

 
... Thor in samenwerking met de gemeente 

een turn-omnisportkamp en een 
danskamp organiseerde? 

 
 
 

Het THOR-woordenboek  

Thoriaan: lid van THOR vzw; turner, 

danser, trampolinespringer of 
tooghanger 
 

SThort: trainerslokaal in gebruik; de 

kelder van de turnzaal na de turnshow 
 

TracThor: favoriete vervoersmiddel 

van meester Seppe 
 

ReflecThor: fonkelde ogen van een 

enthousiaste Thoriaan (zie ‘Thoriaan’) 
 

TuThorial: uitleg met demo van een 

turn- of danstechniek door een Thor-
trainer (‘Thor for dummies’) 

 TracThor op het SThort 

THOR komt tegenwoordig letterlijk ‘in beeld’ op ROBtv… 

http://www.thorzichem.be/

