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

“Wat vraag je dit jaar aan de 
paashaas?”

Nienke: 

“Een goed lief en veel chocolade! De perfecte combinatie!”

Jelka:  

“Goede examenresultaten mag de paashaas mij brengen! 

Meer heb ik niet nodig dit jaar! :D”

Vanessa: 
“Een wereld vol blije en gelukkige mensen!”

Anke: 
“Kleine paaseitjes!!!”

Sam: 
“Dat hij THOR een nieuwe zaal brengt!”

Tineke: 
“!! Een winnend WinForLife lotje !!”

An: 
“Ik vraag dit jaar aan de Paashaas een iTunes kaart, om 
alle muziek die ik in mijn danslessen gebruik te kopen!”

Bart: 
“Tijd, heel veel tijd...”

Vissen:
Er komt een spannende periode aan. Bereid je goed voor en 
vertrouw in jezelf. De sterren zullen je gunstig zijn.

Ram:
Tijd om uit te rusten. Opgelet als je dit buiten doet: er kan al 
eens chocolade uit de lucht vallen!

Stier:
Je omgeving daagt je uit, maar laat je niet uit je lood slagen en 
laat zien wat je waard bent.

Wist je dat...
...	
 de jongste turnster ooit op de Olympische 
	
 spelen 11 jaar was?

...	
 Je geen kam of spiegel nodig hebt om je haar 
	
 in een staart te doen?

...	
 Je gewonnen tombolaprijzen nog kan afhalen 
	
 tot en met 31 maart 2013. De uitslag vind je 
	
 op onze website www.thorzichem.be 

...	
 Je met je lidkaart van de GymFed korting 
	
 krijgt op de toegang bij wedstrijden.

...	
 Thor in 1962 werd opgericht en toen 30 
	
 leden had. Ondertussen zijn we met zo’n 500!

Wedstrijden
Iedereen weet dat Thor naast recreatieve turners 
ook heel wat wedstrijdturners heeft. Het 
wedstrijdseizoen is op dit moment volop bezig. 

De wedstrijdploeg meisjes behaalden al enkele 
mooie resutlaten. Bij de miniemen werd Emma 
Caudron Brabants kampioen. Lore Matteus werd in 
deze categorie 3de. Sofie Antonis werd bij de seniors 
2de!

De wedstrijdploegen jongens en trampoline en de 
kerngroepen moeten nog een aantal wedstrijden 
afwerken. 

Resultaten en verslagen van deze wedstrijden vind je 
op onze website www.thorzichem.be.
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Om alvast 
in je agenda 
te noteren:
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THOR  nam ook dit jaar deel aan de carnavalstoet van Zichem.
Herkent u al onze hippies?

25/5 Clubkampioenschap 22/6 Jeugdturnshow



Carnaval
• • •

THOR feest mee!
 

Op 10 februari 2013 werd het kleine Zichem 
voor 3 dagen omgetoverd in een echte 
carnavalsstad. Het hele  feestgebeuren startte 
zoals elk  jaar met een carnavalstoet waar 
opnieuw heel wat verenigingen, van dichtbij 
tot ver weg, in meeliepen. Ook THOR was 
uiteraard weer van de partij. 

Trainers en leden doken in hun verkleedkoffer op 
zoek naar de perfecte… hippie-outfit! Jaja, we 
keerden even terug in de tijd om de sfeer van 
vrijheid, peace en natuurlijk flowerpower op te 
snuiven. Het ging van de kleurrijkste kledij, tot 

paarse brilletjes, vlechten en kettingen. En wat 
mocht er natuurlijk niet ontbreken? Onze wagen, 
die dit jaar een echte hippiebus voorstelde.

Onder onze kledij waren we goed ingeduffeld met 
warme truien en vele laagjes om de koude te 
trotseren. Vol rust en vrede en met luide 
carnavalmuziek trokken we door de Zichemse 
straten om de kinderen, en ook de grote mensen, 
te trakteren op snoep of  de bekende in het 
publiek een douche van confetti te geven. Voor 
elk wat wils dus! Na de carnavalstoet werd er nog 
fijn verder gefeest.

Carnaval was dit jaar weer een succes. Op naar 
volgend jaar, al is de brainstorm naar nieuwe 
ideeën nu al van start gegaan. Wees al maar 
nieuwsgierig en laat je fantasie de vrije loop!

Tot volgend jaar!

GESLAAGD!

Om  aan wedstrijden te kunnen deelnemen 
moet Thor ook telkens juryleden afvaardigen. 
Deze juryleden beoordelen de oefeningen op 
moeilijkheid en afwerking en bepalen wie  er 
bovenaan op het podium zal schitteren. 

Wie zijn deze juryleden? Iedereen kan jurylid 
worden, gymnast, trainer, ouder. Ook u kan 
jurylid worden! In het verleden behaalden 
verschillende ouders en gymnasten het diploma, 
waardoor zij onze club konden vertegen-
woordigen. Ook dit jaar hebben we er een nieuw 
jurylid erbij: Niels Willems, ouder van een 
gymnast uit de wedstrijdploeg jongens. Andere 
juryleden zijn Iwan, Koen, Philip, Joren, Erik, 
Nienke, Guy en Jelka.

Heb je interesse om ook in het wedstrijdcircuit te 
stappen? Vraag dan meer informatie bij de 
trainers en wie weet zit jij dan binnenkort ook 
aan de jurytafel.

Hoe beleef je turnen buiten de turnzaal? 
Hou je camera bij de hand en maak een leuke 
foto van jezelf al turnend of dansend. 

Stuur deze foto naar 
fotowedstrijd@thorzichem.be 

en maak kans op een leuke prijs. 

De origineelste foto’s worden gepubliceerd.

FOTOWEDSTRIJD

De kleedkamers in de turnzaal kunnen om 
praktische redenen niet altijd gesloten worden.

Vreemden komen soms de kleedkamers binnen. 
Om te voorkomen dat waardevolle spullen 
gestolen worden, laat je deze best thuis!

Breng je toch iets waardevols mee, dan geef je 
dit best aan je trainer in bewaring tot na de 
training. 

KLEEDKAMERS



Verslag van de Turnshow “THOR’s got talent”

Onze turnshow lokt ieder jaar opnieuw een 
massa sympathisanten. Het thema van dit 
jaar, Thor’s got talent was bijzonder 
representatief voor alle toppers  die  hier 
rondlopen. 

Gedurende de 3 shows toonde zowel de 
recreatieve als de wedstrijdturners en dansers 
zich van hun beste kant. Op het witte doek 
zagen we enkele mindere prestaties en 
bloopers, maar live waren er enkel topacts te 
zien. Ook de trainers hadden een nummertje 
voorbereid op de superhit “Gangnam Style”. Of 
dit opkon tegen wat de gymnasten lieten zien, 
is natuurlijk nog maar de vraag. Achteraf ging 
het feest nog tot in de vroege uurtjes door in de 
kelder. 

Geïnteresseerden kunnen een DVD van de 
turnshow  bestellen voor 15 euro. Bezorg een 
enveloppe met 15 euro en je naam en groep op 
aan je trainers en je krijgt zo snel mogelijk je 
DVD. Je kan ook onderstaand invulstrookje 
terug binnenbrengen.

Bij deze willen wij graag ook al onze sponsors 
bedanken voor de broodnodige hulp en 
ondersteuning! Bedankt!

SPONSORS
- Aveve Claes
- ERKA BVBA
- Slotenmakerij Aerts
- Iwan De Klusjesman
- Hendrickx Gedimat
- Juwelier Schuyten
- Curiosa
- Gasthof Ter Venne
- Café De Heren van Zichem
- Café Railz
- Café ‘t Smekke - De Vrolijke Vrienden
- Café Oep de met
- Schoenmakerij Kris
- De Broodgalerij
- Keurslager Otten
- Leonidas Scherpenheuvel
- Creassur
- Zakenkantoor Croes
- Begrafenissen Van De Laer
- Toyota Garage Wouters

BESTELLING DVD TURNSHOWNaam + Voornaam:

....................................................................................................................................Groep:

....................................................................................................................................Ik bestel een DVD van de turnshow 2013 “THOR’s got talent” en betaal hierbij het bedrag van € 15 aan mijn trainer.
(Voor de trainers: te deponeren in het bakje van Sam)


