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Beste Thorianen, 
 
Het is ongelofelijk maar we zijn alweer bijna 2 
maand ver in ons nieuwe turn-, dans- en 
trampolineseizoen! Langs deze weg willen wij u 
graag informeren over het reilen en zeilen in onze 
club. Veel leesplezier met onze eerste nieuwsbrief 
van dit seizoen! 

Nienke naar Rusland 
 

Zoals jullie ondertussen wel 
weten, is Nienke Van Hecke 
(wedstrijdgymnast en trainer 
van de kerngroep trampoline 
en jeugd 1) geselecteerd 
voor het WAGC voor 
trampolinespringen. Dit is 
het wereldkampioenschap 
voor jongeren dat in 

november plaatsvindt in Sint-Petersburg, Rusland. 

Om deze reis te bekostigen was er een grote 
wafelverkoop. De wafels zijn ondertussen besteld en 
komen weldra aan! We danken alvast al onze 
wafelkopende leden! Smakelijk! 

Sportclub & Mutualiteit 
 
De meeste mutualiteiten willen hun leden aanzetten 
om te bewegen en zich aan te sluiten bij een 
erkende sportclub. Hiervoor betalen ze u een deel 
van het lidgeld terug. De formulieren die je hiervoor 
dient in te vullen kan je terugvinden op de website 
van jouw mutualiteit! De tegemoetkoming kan 
variëren van ! 5 tot ! 30! Zeker de moeite om eens 
te bekijken! 

Nieuwe krachten 
 
THOR verwelkomt dit seizoen 3 nieuwe krachten! 
Jelka, Hanne en Lisa komen onze trainersploeg 
versterken. Ze zullen assisteren bij de 
jeugdgroepen, jazz dance en springkriebels. We 
zagen hen alvast van start gaan met veel goede 
moed. Bij deze wensen we hen dan ook veel succes 
in hun opleiding tot THOR-trainer, en hopen we 
samen met hun op lange en vruchtbare 
trainerscarrières! 
 

Even verduidelijken: THOR en de blog 
 
Clara Mertens schreef een mooi stukje over de 
problematiek rond het plaatsgebrek bij THOR op 
haar blog. U kan de link vinden op de website bij de 
nieuwspost van 16 september 2009. Naar 
aanleiding van deze Blog en de reacties die 
geschreven zijn op "de scherpe heuvelrede" schreef 
Het Laatste Nieuws een artikel over THOR. Voor 
alle duidelijkheid willen we hier nog even melden dat 
er momenteel zeker nog geen inschrijvingsstop 
van kracht is! Het artikel kan je nalezen op onze 
website, onder documenten.  

Spreekwoord van de maand 
 
“Waar men gaat langs Thorse wegen, komt men 
Leon wel tegen” 

2de groep = ! 10 korting! 
 

Als je je bij THOR inschrijft bij 
meer dan 1 groep, krijg je per 
bijkomende groep ! 10 
korting! Om dit vlot te laten 
verlopen, vul je de verschillende 
groepen best op één 
inschrijvingsformulier in. Indien je 

later op het jaar aansluit bij de tweede groep, laat 
dan je lidkaartje van je eerste groep zien. Op deze 
manier voorkom je dat er over het hoofd gezien 
wordt dat je in meerdere groepen inschrijft! Opgelet: 
de korting geldt alleen wanneer dezelfde persoon 
voor meerdere groepen inschrijft!  
 

Kaderweekend Gymnastiek 
 
Zelfs een THOR-trainer weet nog niet alles: op 
zaterdag 17 en zondag 18 oktober gingen een 
aantal trainers op bijscholing in de topsporthal in 
Gent. Nieuwe trainingsmethodes, oefeningen en 
theorieën werden aangeleerd. Proficiat aan onze 
deelnemers! 

Nieuw logo voor ons kwaliteitslabel 
 
Bij aanvang van het nieuwe turnseizoen lanceerde 
de GymFed een nieuwe IKGym logo. Het was hen 
vooral te doen om het logo een moderner kleedje te 
geven. Hieronder kan je het nieuwe logo alvast eens 
bekijken. 

 

     !  
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Stopzetting inzameling inktpatronen 
 
Vanaf dit seizoen verzamelen we geen inktpatronen 
en toners meer. De opbrengsten die de club hieruit 
had, zijn niet langer de moeite in verhouding met het 
werk dat er werd in gestoken. 

 
Even voorstellen: ons bestuur 

 
Voorzitter:    Sven Wouters  
Ondervoorzitter:  Walter Verheyden 
 
Secretaris:   Guy Lemmens 
Kassier/Hoofdtrainer:  Iwan Vanhorebeek 
 
Jeugdsportcoördinator:  Bart Janssens 
Vertegenwoordiger Dans: Karisia Van De Ven 
 
Zaalmeester:   Koen Willems 
Communicatie:  Sam Nussbaum 
Ledenadministratie:  Wim Aerts 
Sponsoring:   Alwin Aerts 
Evenementen:   Roland Maes 
 
Al onze bestuursleden en trainers zijn individueel te 
bereiken via hun persoonlijke e-mailadres 
(voornaam.naam@thorzichem.be, bijvoorbeeld 
sven.wouters@thorzichem.be), of in groep via 
bestuur@thorzichem.be.  
 
Vragen aan het bestuur kan u via deze weg doen. 
Voor informatie kan u het best terecht op het 
gekende adres, info@thorzichem.be 

 
Op de agenda 

 
14 november 2009 - Interclub AGH 
18-22 november 2009 - Nienke op het WAGC 
21-22 november 2009 - Interclub AGD 
29 november 2009  - Sinterklaasfeest 
19 december 2009 - Gymgala in Gent 

Overlijden Paul Muës 
 
In september overleed de heer Paul Muës, een man 
die THOR hielp groot worden. Paul begon in 1967 
bij THOR als de tweede trainer. Na een lange 
loopbaan als trainer, hoofdtrainer en bestuurslid, 
stopte hij in 2001 met zijn activiteiten binnen THOR. 
Nog steeds is de naam van onze vereniging nauw 
verbonden met die van Paul. 

Vele Thorianen herinneren zich wel de trainingen 
van Paul. Paul was de trainer van de huidige 
generatie, de generatie daarvoor en de generatie 
daarvoor. Paul is voor THOR dus meer dan een ex-
(hoofd)trainer en ex-bestuurslid, Paul is een THOR-
legende. 

Het THOR bestuur, het voltallige trainersteam, de 
medewerkers en alle leden willen langs deze weg 
nogmaals hun medeleven betuigen aan de familie. 

Wist je dat… 
 
… Thorianen ook kunnen lopen? In de vakantie 
werden verschillende Thorianen gespot tijdens The 
Classic in Tessenderlo en de Bosloop in 
Engsbergen. Op 4 oktober liep Guy Lemmens, de 
trainer van de wedstrijdploeg meisjes de Brussels 
Marathon uit. 
… Thorianen ook kunnen volleyballen? In de 
vakantie nam THOR met 3 teams deel aan het 
recreatietornooi in Molenstede. 
… Thorianen ook kunnen wandelen? Walter 
Verheyden (onze ondervoorzitter) wandelde de 
Dodentocht uit! Proficiat! 
… Thorianen iets minder goed kunnen fietsen? Bart 
Janssens, bestuurslid en hoofdtrainer van de groep 
toestelturnen voor gevorderden, kwam tijdens de 
tweede etappe van “Bikers 4 Maarten” ten val in de 
Ardennen. Hij hield er een ritje met de ambulance 
en een genaaide knie aan over! 

Probleempje? 
 
Volgende foto’s werden genomen op een wekelijkse 
dinsdagavond in de turnzaal van Zichem. 60 
kinderen en 7 trainers proberen het maximum uit de 
turnzaal te halen. De uurrooster zitvol, de groepen 
ook,… Onze vereniging heeft in deze zaal zijn 
maximum bereikt. Om de veiligheid en de 
trainingskwaliteit hoog te houden, zullen we snel tot 
een oplossing moeten komen. 

Wat nu, beste gemeentebestuur? Een nieuwe vloer, 
zoals u heeft beslist, zal de zaal niet groter maken… 

 


