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Om alvast  

in je agenda  

te noteren: 

Sint in THOR op 29 november 

De Sint heeft ons laten weer dat hij op 29 november langs komt bij THOR, 
hij wil zoals ieder jaar graag de turners en dansers nog eens aan het werk 
zien! En natuurlijk brengt hij ook wat lekkers mee voor iedereen! 

  

De BOT-finale te Averbode op 15 november 
Ook dit jaar organiseert THOR de BOT-finale in Averbode. BOT staat voor 
Belgian Open Trampoline en is een trampoline-wedstrijd waar de beste clubs 
van België aan deelnemen. Indien je de Belgische toppers eens wil aan het 
werk zien, is dit zeker een kans die je moet grijpen! 

Clubkampioenschap op 28 november 
Op het clubkampioenschap kunnen de gymnasten van de wedstrijdploegen 
en kerngroepen voor de eerste keer laten zien wat ze al hebben bijgeleerd, 
maar ze kunnen zich ook op een leuke manier meten met hun 
leeftijdsgenootjes! Een schroef in de trampoline, een handstand op de balk, 
flik op de grond… Wie is er alvast klaar voor? Het start uur voor je groep 
deelt je trainer binnenkort nog mee, alvast veel succes aan de deelnemers! 

 

 



  

Wil jij ook een handje toesteken op onze evenementen? 

Vele handen maken licht werk, dat is zeker en vast op onze evenementen ook zo! Wil jij daarom ons komen helpen 
bij de opbouw, afbraak en/of klusjes zoals tappen tijdens een van onze evenementen zoals de turnshow of de 
BOT-finale dan mag je een mailtje sturen naar jelka.nussbaum@thorzichem.be of je kan terecht op onze facebook-
pagina. Er zijn natuurlijk geen verplichtingen en een halfuurtje extra hulp is ook zeker en vast al welkom! 

Kerstmarkt op 13 december 

Op 13 december zal dit jaar de kerstmarkt in Zichem doorgaan. Naar jaarlijkse gewoonte 
zal THOR hier ook opnieuw aanwezig zijn. THOR heeft 2 verschillende kraampjes. In het 
ene kraampje kan je terecht voor een heerlijk stuk pizza of quiche. In het andere 
kraampje zijn er tal van zelfgebakken lekkernijen, zoals cupcakes en koekjes terug te 
vinden. De dorstigen kunnen uiteraard in beide kraampjes terecht voor een lekker 
drankje! 

 Turnshow op 29 en 30 januari 

De lichten gaan uit, de zaal wordt stil, hier en daar wat nerveus geschuifel op een 
stoel en gegiechel uit de tribune, het eerste nummertje begint! 29 en 30 januari 
organiseert THOR zijn jaarlijkse turnshow! Noteer deze datum alvast in je agenda, 
spektakel verzekerd!  

 

Stan op weg naar het WAGC in Denemarken: kom jij ook naar de brunch? 

Stan Lagrou is dit jaar geselecteerd om deel te nemen aan het WAGC trampoline (World Age Group 

Competition). Dit is een soort WK trampoline, maar dan voor jongeren. Deze wedstrijd gaat dit jaar door in 

Denemarken, wat dus niet meteen bij de deur is. Daarom wordt er een brunch georganiseerd om Stan zijn reis 

naar Denemarken te bekostigen. 

Op zondag 22 november van 9u tot 13u staat er een heerlijk buffet te wachten in de kortakker zaal te Rillaar. 

Heb jij zin in verse broodjes, koffiekoeken, spek en ei, pensen en appelmoes, zelfgemaakte quiches, warme 

chocomelk, verse fruitsla en nog veel meer? Zorg dan dat je je zeker inschrijft voor deze brunch! 

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk, via:  

stan.lagrou@gmail.com 

greet.de.smedt@skynet.be 

 

Trainersteam THOR 

Ze staan elke dag van de week klaar om jullie een leuke en leerzame turn-, dans- en/of spring les te bezorgen, ze 

rollen in het weekend vroeg uit hun bed om de deur te komen openen, stoppen na hun werk of les snel en 

boterhammetje in hun mond en haasten zich naar Zichem of Averbode… Ik presenteer u, ons gemotiveerd 

trainersteam! Er zijn enkele nieuwe namen bijgekomen, samen zijn ze er klaar voor om je een topjaar te 

bezorgen: 

An, Annabel, Charlotte, Erik, Guy, Hanne, Jade, Jelka, Joke, Julie, Kristel, Laura A., Laura P., Lina, Linde D.V., 

Linde P., Lisa, Niels, Odette, Roland, Sam, Sarah, Stef, Tinne, Tom, Thomas, Vanessa en Yentl 
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THOR in Averbode 
Een aantal onder jullie zullen sinds dit jaar trampolinespringen in Averbode, anderen kennen hun weg richting 
Averbode al goed doordat ze er al een aantal jaren gaan dansen. Doordat onze zaal in Zichem wat te klein 
werd om al onze groepen in te huisvesten en te laag werd voor onze springers, waren we genoodzaakt een 
oplossing te zoeken en deze oplossing is de zaal in Averbode geworden. 

 

Het toestel 
Dit jaar zal er in elke nieuwsbrief een turntoestel in de kijker gezet worden. Ons eerste toestel is de bok. In de 
turnlessen op school is het een nachtmerrie om over de bok te moeten springen, tenzij je een Thoriaan bent 
natuurlijk. Een Thoriaan kan zonder problemen aan de hand van een spreidsprong of een tijgersprong over de 
bok springen. Jammer genoeg is de bok een beetje met uitsterven bedreigd, aangezien hij steeds minder gebruikt 
wordt. Een plint of de Pegasus vervangen tegenwoordig vaak de bok, aangezien ze met hun grotere oppervlakte 
meer mogelijkheid tot andere sprongen bieden. 

Fotorubriek: turnen, dansen of springen buiten de turnzaal 
 
Welkom bij deze nieuwe rubriek! Heb jij een leuke foto waar te zien is dat je turnt, danst of springt, maar dat 

buiten de turn- of danszaal? Stuur maar in, en wie weet zie jij jezelf terug in de volgende nieuwsbrief! We starten 

alvast met één van onze trainster, Linde D.V. , die het in Madeira niet kon laten even ondersteboven te gaan 

staan met haar wandelschoenen aan. 

 


