
Om alvast 
in je agenda 
te noteren:

               

          -TIME
	 CLUBBLAD/NIEUWSBRIEF THOR ZICHEM VZW - SEIZOEN 2012-2013 - NUMMER 4

De winnaars van de fotowedstrijd: 
1ste plaats: Jeff, 2de plaats: Emoa, 3de plaats: Tom. De 

winnaars mogen zich melden bij hun trainer!

22/6 Einde seizoen22/6 Jeugdturnshow
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Jeugdturnshow

• • •
met aansluitende BBQ!

 

In navolging van de grote turnshow staan 
onze jongste Thorianen klaar om hun 
talenten te tonen en dit om zaterdag 22 
juni 2013 om 14u00. Zet deze datum alvast 
in je agenda! 

Na afloop is er naar jaarlijkse gewoonte de 
mogelijkheid om te genieten van een heerlijke 
barbecue, (omstreeks 16u30).
 
Uiteraard hopen wij dat alle jeugdleden 
meedoen en dat we van een mooie show 
zullen kunnen genieten! Meer informatie en 
de inschrijvingsformulieren voor de BBQ krijg 
je binnenkort van je trainer.

THORtalent
Jeugdturnshow 2013

Zaterdag 22 juni

Met aansluitende BBQ!
(vooraf inschrijven verplicht)

Inkom turnshow: Volwassenen €6 – Kinderen €4

TURN-OMNISPORTKAMP

THOR organiseert in samenwerking met de 
gemeente Scherpenheuvel-Zichem een 
zomers turn-omnisportkamp. In de 
voormiddag kunnen de kinderen zich uitleven 
in de sporthal in Scherpenheuvel en 
verschillende sporten uitproberen. 

Tijdens de middag komen de kinderen met de 
bus naar de Zichemse turntempel. Daar staan 
enkele enthousiaste trainers klaar om hen te 
laten proeven van elk Olympisch turntoestel. 

Meer informatie over dit kamp en inschrijvingen 
kan je verkrijgen bij de sportdienst van 
Scherpheuvel-Zichem.

Van 5 tot 9 augustus 2013; vooraf inschrijven 
verplicht bij de gemeente!

Wist je dat...
...	
 Turnen al bekend was in de tijd van de 
	
 Romeinen, en dat zij het ‘arte gymnastica’ 
	
 noemden?

...	
 THOR al 255 ‘likes’ heeft op Facebook? Help jij 
	
 ons aan nog meer?!

...	
 Het krijt dat je aan je handen wrijft 
	
 magnesiumcarbonaat is?

...	
 Je altijd welkom bent om op zondag 23 juni mee 
	
 te komen helpen bij de grote opkuis? Meer info 
	
 bij de trainers!

... 	
 We jullie terug verwachten op maandag 2
	
 september voor de start van het nieuwe THOR-
	
 seizoen?

Ik denk dat er bij THOR meer talent zit!



Demo kampioenenviering Tielt-Winge

Een 20-tal Thorianen trokken op 3 mei naar Tielt-Winge om een demo te voorzien op 
de jaarlijkse kampioenenviering van de gemeente. 

Tussen de uitreiking van medailles en bekers door konden de mensen zien wat turnen 
allemaal inhoudt. De leden van de kerngroep meisjes brachten hun nummertje van onze 
turnshow nog eens opnieuw. Op de tonen van een zomers nummer bouwden ze 
spectaculaire menselijke pyramides. 

Daarnaast hadden we ook de dubbele minitrampoline mee verhuist naar Tielt-Winge. 
Leden van de kerngroep trampoline, toestelturnen gevorderden en studentengym lieten 
het beste van zichzelf zien op de trampoline. De toeschouwers waren onder de indruk van 
de spectaculaire en acrobatische sprongen en beloonden de Thorianen achteraf met een 
welverdiend daverend applaus. 

Om een lang verhaal kort te maken: ‘Mission accomplished!’



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

“Wat zijn je plannen voor de 
zomervakantie?”

Nienke: 
“Niet te veel, ik heb maar 1 doel: de 
zomervakantie heelhuids overleven.”

Anke: 
”Een weekje naar Frankrijk, daar en in België 
genieten van het hopelijk mooie en warme weer, 
veel terraskes doen, ijsjes eten en barbecueën. En 
natuurlijk de zomertraining van de wedstrijdploeg 
trampoline geven.”

Sam: 
“Volleyballen op het beachvolley tornooi in 
Molenstede. Iedereen welkom om te supporteren 
voor THOR uiteraard! “

Tineke: 
“Op vakantie naar het buitenland gaan en nog 
heel veel werken ;)”

Bart: 
“Genieten!”

Sarah: 
“Genieten, rusten en vooral niet te veel doen en 
dit liefst in het buitenland.”

Alwin: 
“Wandelen in Corsica.”

Vanessa: 
“Verder onze tuin aanleggen! Zodat Wiebe volop 
kan ravotten binnenkort!”

Hanne: 
“Ik ga op reis naar Duitsland, maar ook ga ik van 
heel de vakantie genieten. Hier en daar ook nog 
een sportkamp geven.”

Tweelingen:
Dit is een drukke periode, maar het einde is in zicht. Sporten 
kan je helpen om te ontspannen.

Kreeft:
Er komen belangrijke cijfers aan. Bereid je goed voor, want jij 
kan deze bepalen…

Leeuw:
Vitamine D is belangrijk. Zorg dat je hier geen tekort aan heb 
en zoek voldoende zon op.

Wedstrijden
Iedereen weet dat Thor naast recreatieve turners 
ook heel wat wedstrijdturners heeft. Het 
wedstrijdseizoen loopt stilletjesaan op zijn eind 
en ook dit jaar behaalde THOR mooie resultaten. 

Resultaten en verslagen van deze wedstrijden vind je 
op onze website www.thorzichem.be.

http://www.thorzichem.be
http://www.thorzichem.be

