
Beste Thorianen
 
De vakantie is weer ten einde. Jammer, maar het 
positieve daaraan is dat er bij THOR weer leven in 
de brouwerij is! Tijdens de vakantie onderging onze 
turnzaal grote werken. De vloer werd helemaal 
uitgebroken en vernieuwd. Hierdoor startten we dit 
seizoen uitzonderlijk later, op maandag 20 
september .
Wij blijven nog steeds ons ruim gamma aanbieden 
zodat de ganse familie bij ons terecht kan, want 
gymnastiek is voor iedereen! Het houdt je niet alleen 
fit en gezond, het is ook goed voor je figuur. 
Daarnaast is THOR een club met ondertussen meer 
dan 500 leden en daardoor ook de ideale plaats om 
je sociale contacten uit te breiden!

Wedstrijdverslagen

Wist u dat u alle wedstrijdverslagen van onze 
wedstrijdploegen kan nalezen op onze website 
www.thorzichem.be?
U kan daar dus lezen hoe het onze wedstrijdploegen 
trampoline, jongens en meisjes afgaat op de 
provinciale-, Vlaamse en Belgische kampioen-
schappen!

Opendeurdag 2010

THOR  besloot om een oude traditie nieuw leven in 
te blazen. Op zaterdag 18 september war er terug 
een grote opendeurdag van 14u-17u! De straat van 
de turnzaal (Oranjestraat) werd afgesloten en de 
bezoekers konden genieten van allerhande 
spelletjes, een springkasteel en uiteraard een hele 
resem proeflessen. Verder was er tussen door nog 
een voorstelling van het THOR-promoteam, dat een 
nummertje bracht met de zweedse tafel. Turners 
vlogen in het midden van de straat heen en weer, 
terwijl voorheen de dansers al hun kunnen hadden 
getoond.
Wie aanwezig was, merkte dat er alleszins een fijne 
Thoriaanse sfeer hing. Volgend jaar opnieuw!

Even voorstellen: ons bestuur

Voorzitter:  Sven Wouters
Ondervoorzitter:  Walter Verheyden
Secretaris:  Guy Lemmens
Kassier:  Alwin Aerts

Technisch coördinator: Koen Willems
Zaalmeester:  Bert Van Gelder
Jeugdsportcoördinator: Bart Janssens
Communicatie:  Sam Nussbaum
Ledenadministratie: Wim Aerts

We verwelkomen dit jaar Bert Van Gelder in ons 
bestuur als nieuwe zaalverantwoordelijke. Bert is 
sinds een aantal jaren lid van de groep 
studentengym op vrijdag. Bert staat in voor het 
onderhoud van de materialen en de zaal.

Wil je Bert of andere bestuursleden contacteren, 
dan kan je steeds een e-mail sturen naar hun eigen 
thorzichem.be e-mailadres, bijvoorbeeld: 
bert.vangelder@thorzichem.be. Ieder bestuurslid 
heeft zo’n e-mailadres 
voornaam.naam@thorzichem.be

Orde en netheid

Een kwaliteitsclub wordt je niet zomaar en om de 
top 10 binnen te rollen, moet je als club echt 
kwaliteit over de ganse lijn bieden. Daartoe behoort 
ook ons afvalbeheer.

THOR SORTEERT! Wij scheiden ons PMD van het 
andere restafval, zoals je kan terugvinden in onze 
clubcode. Om hierin te slagen moeten jullie als 
leden hier natuurlijk ook allemaal aan meewerken.

De vuilbakken in de kleedkamers dienen uitsluitend 
voor restafval! Je PMD kan je kwijt in de vuilbak die 
in de gang staat naast de drankautomaat. Mogen 
we jullie nog eens uitdrukkelijk vragen om ons 
gescheiden afvalbeheer te respecteren. Anders 
nemen de vuilnismannen onze PMD zakken niet 
mee.

We doen bij deze ook nog eens een oproep om de 
kleedkamers en de zaal netjes te houden aub! 
Neem plastic flesjes mee en doe ze in de PMD 
vuilbak. Indien wij geen verbetering zien, zullen we 
genoodzaakt zijn maatregelen te nemen.

Voor een aantal toestellen is het gebruik van 
magnesiumpoeder noodzakelijk. Mogen we toch 
vragen om hier zuinig mee om te springen en niet 
naast de krijtemmers te morsen. Dit is perfect 
mogelijk!

De sint komt naar THOR

Ook dit jaar zal de sint naar THOR komen! Op 
zondag 28 november 2010 om 10 uur zal hij en zijn 
zwarte piet voor alle Thorianen tot 12 jaar weer een 
cadeautje meebrengen!

Meer informatie krijgt u tijdig met een briefje mee. 
Hierin staat ook hoe u uw kinderen inschrijft. 
Opgelet: niet inschrijven = geen cadeautje!
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Turnshow 2011

We weten dat het vroeg is, maar toch is het reeds 
beslist: het thema voor de turnshow 2011!

Op vrijdag 4 februari en op zaterdag 5 februari zal 
THOR zijn jaarlijkse turnshows opvoeren, waarbij 
het dit jaar de bedoeling is om een aantal 
uitdagingen te halen. Onder de naam van 
‘THORtesterom’ zullen de leden alvast hun beste 
beentje voorzetten.

Heb jij een uitdaging voor een trainer? Heb je een 
leuke opdracht voor een groep? Stuur dan je idee zo 
snel mogelijk naar info@thorzichem.be, en 
misschien word je idee wel in de turnshow 
opgenomen!

Noteer de data alvast in je agenda!

Clubcode

Wie goed opgelet heeft tijdens zijn inschrijving, heeft 
alvast gemerkt dat men zich vanaf dit jaar akkoord 
moet verklaren met de THOR-clubcode. Voor alle 
duidelijkheid staat ze hier nogmaals uitgeschreven:

1. Wees op tijd voor de lessen. Je betreedt de 
turnzaal niet totdat de trainer je daartoe de 
toestemming geeft.

2. Als je in de turnzaal binnen komt, verzamel je op 
de door de trainer aangeduide plaats. Je loopt niet 
zomaar rond of speelt niet aan de toestellen.
De turnzaal is geen speelterrein.

3. Als je komt trainen draag je geschikte turnkledij, 
hieronder verstaan we: bij voorkeur een THOR-T-
shirt met een korte turnshort of een wedstrijdpakje.
Lang haar wordt in een staartje gedaan en je draagt 
geen juwelen, horloges, schoenen of trainingsvest 
(tenzij de trainer je daartoe de toestemming geeft
in de winter).

4. Kledij en handtassen blijven in de kleedkamer. 
Neem niet te veel waardevolle spullen mee naar de 
training, zo geef je gauwdieven minder kans.

5. Je verlaat de turnzaal niet zonder toestemming 
van je trainer.

6. Draag zorg voor het materiaal. Voor of na de 
training help je je trainer met het klaarzetten of 
opruimen van het materiaal indien hij daarom 
vraagt.

7. Na gebruik van de kleedkamer, laat je die ordelijk 
achter!

8. THOR sorteert! Afval mag gewoon in de vuilbak, 
blikjes en plastic flesjes doe je in de PMD zak. Je 
laat geen afval zomaar achter!

9. Tijdens de vakanties gaan onze lessen gewoon 
door, tenzij op feestdagen! Raadpleeg best wel eerst 
de website voor het laatste nieuws in verband met
de trainingen.

10. Aan bepaalde toestellen is magnesiumgebruik 
verplicht! Wees wel zuinig.

11. THOR vraagt om respect naar de medemensen. 
Voor ons is iedereen gelijk. Mochten er hier toch 
problemen zijn dan vragen wij dit aan het bestuur te
signaleren.

12. Fair-play is belangrijk voor THOR, zowel op de 
training als op wedstrijden!

13. THOR promoot gezond leven. In deze context 
zijn alcohol en tabak taboe.

14. Kosten van opzettelijke vernielingen aan de 
infrastructuur, zullen aan de vernielers worden 
doorverrekend.

15. Leden die niet zijn ingeschreven wordt de 
toegang tot de lessen ontzegd. We kunnen het risico 
niet nemen u onverzekerd te laten deelnemen aan 
de activiteiten. Voor inschrijvingen kan u zich 
wenden tot uw trainer.

BOT Finale te Zichem!

Ook dit jaar organiseert THOR Zichem de Belgian 
Open Trampoline Finale. De beste 
trampolinespringers van het land zakken naar 
Zichem af en strijden voor de titel. Zeker komen!
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