
Beste Thorianen

Het 50ste seizoen van THOR is nu al weer een paar 
maand bezig en met trots kunnen we nog steeds 
zeggen dat we de grootste vereniging van 
Scherpenheuvel-Zichem en omstreken blijven. Met 
meer dan 500 leden nu al, behouden wij onze 
voorsprong op andere verenigingen.

Het werd ook hoog tijd voor onze Thorianen dat de 
vakantie eindelijk gedaan was. Gedaan met 
stramme spieren en andere lichaamskwaaltjes: 
wekelijks bij THOR komen trainen is niet alleen 
gezond voor het lichaam, maar ook mentaal kan het 
een hele opkikker zijn. Even alles komen geven na 
een lange dag op het werk of op school, kan je 
gedachten eens goed verzetten...

Veel trainingsplezier in de rest van onze feestelijke 
50ste seizoen!

Sportieve groeten

Het Bestuur

50 jaar THOR

Je kon er moeilijk naast 
kijken op onze folder, de 
website en de lidkaarten: 
THOR bestaat in april 2012 
50 jaar, en dat moet 
uiteraard grondig gevierd 
worden!

Er is een speciale werkgroep ’50 jaar THOR’ 
opgericht. Zij organiseren een aantal organisaties, 
speciaal gericht op het 50-jarig bestaan: een 
receptie, een fuif, een privébal en een spel-zonder-
grenzen. U hoort ongetwijfeld nog meer over deze 
organisaties via de website of via uw trainer. 

Op onze website wordt onze geschiedenis 
onderzocht: op een nieuw onderdeel kan u geregeld 
nieuwe dingen ontdekken. Momenteel kan je al:

- De geschiedenis raadplegen tussen 1962 en 1972

- Youtube video’s bekijken tussen 2007 en nu

- Uitzoeken waarom THOR nu ‘THOR’ noemt

Benieuwd? Ga dan zeker eens kijken op onze 
website www.thorzichem.be. Wil je up to date blijven 
en verwittigd worden via email, stuur dan een email 
naar sam.nussbaum@thorzichem.be of schrijf je in 
op onze RSS-feeds op de desbetreffende pagina’s.

Restjes verf

De werkgroep ‘Carnaval’ is op naar restjes verf voor 
de Carnavalwagen. Kan jij helpen? Contacteer dan 
Seppe of Sarah:
- seppe.exelmans@thorzichem.be
- sarah.lucas@thorzichem.be

Verslag Opendeurdag en receptie

De weergoden waren THOR gunstig gezin. Een 
mooie zaterdagnamiddag, een autovrije straat met 
springkastelen, initiatielessen en de mogelijkheid om 
gezellig iets te drinken… wat heeft een Thoriaan nog 
meer nodig om zich goed te voelen? We mochten 
weer heel wat trouwe en nieuwe leden verwelkomen 
bij de opening van ons nieuwe seizoen.

Later op de avond vierden de trainers en 
bestuursleden nog eens extra de opening van het 
50e seizoen van THOR. De receptie startte in de 
vroege avond, vele van onze trainers waren nog niet 
bekomen van de opendeurdag. Heel wat van hen 
waren nog volop aan het eten toen de eerste gasten 
arriveerden. De avond werd ingezet met een drankje 
en een hapje, gevolgd door de daarbij horende 
toespraken. Onze voorzitter, Sven Wouters, stak van 
wal met een welkomstwoordje. Hij maakte van de 
gelegenheid gebruik om namens de ganse club 
twee zeer trouwe Thorianen te huldigen. Twee 
mensen die er al van heel vroeg bij zijn en vandaag 
de dag nog steeds erg actief zijn in de club; Roland 
Maes en Leon Boonen! De winnaar van onze 
fotozoektocht werd afgeroepen en zijn cadeau werd 
overhandigd. Daarna feliciteerde de voorzitter van 
de GymFed onze club en wij mochten een trofee in 
ontvangst nemen. De schepen van feestelijkheden, 
Lieve Renders, en schepen van sport, Marc Decat, 
mochten ook niet ontbreken. Ze wensten ons beide 
proficiat en maakte duidelijk dat een vereniging staat 
of valt met zijn vrijwilligers. Bovendien werd onze 
hoge kwaliteit ook nog even in de schijnwerpers 
geplaatst. De praatjes gingen nog door tot laat in de 
avond. 

Nu is het uitrusten naar de volgende 
feestgelegenheid; een privé-bal voor trainers, 
bestuur, maar ook alle ex-trainers en ex-bestuur. 
Wat zal dat geven? We houden u op de hoogte!
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Leon Boonen wordt gehuldigd op de receptie van 50-jaar THOR

Trainingsstage Louvain-La-Neuve

Tijdens de week van de herfstvakantie (op vrijdag, 
zaterdag en zondag) gaan de jongens en meisjes 
van de kerngroepen op trainingsstage in het 
ADEPS-centrum van Louvain-La-Neuve. 3 dagen 
lang zullen onze gymnasten trainen ‘dat de stukken 
er vanaf vliegen’. Ook de leden van Juffers/Heren en 
Jongens/Meisjes gaan dit jaar mee.

Kerngroepleden, jongens, meisjes, juffers en heren, 
neem alvast jullie goed humeur en zin om te trainen 
mee en het wordt ongetwijfeld een leuk 
trainingsweekend!

Guy en Erik in Zuid-Afrika

Onze trainers Guy (wedstrijdploeg meisjes) en Erik 
(wedstrijdploeg trampoline) namen deel aan Cape 
Pioneer, een zware mountainbiketocht door het 
onherbergzame Zuid-Afrika. Wil je hun belevenissen 
nalezen, dan kan dat op www.team-moozes.be

Proficiat!

Clubcode THOR

Bij uw inschrijving heeft u zich akkoord verklaard met de 
gedrags- en/of clubcode van THOR. Hier nog even een 
korte samenvatting:

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. Je laat de kleedkamer 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 (krijt) 
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.

Belangrijke data

- Zaterdag 3 december: Clubkampioenschap
- Zondag 4 december: De Sint komt naar THOR
- Zaterdag 21 januari: Infovergadering turnshow
- Zondag 29 januari: Klaarzetten zaal turnshow
- Vrijdag 3 februari: Turnshow
- Zaterdag 4 februari: Turnshow
- Zondag 5 februari: Opkuis zaal turnshow
- Zaterdag 21 april: Fuif 50-jaar THOR
- Vrijdag 22 juni: Klaarzetten zaal jeugdturnshow
- Zaterdag 23 juni: Jeugdturnshow

Verloren voorwerpen

Na een aantal maanden turnen is de verzameling 
verloren voorwerpen al erg groot! Als je iets hebt 
laten liggen in de kleedkamers of de turnzaal, kijk 
dan eens in de mand met verloren voorwerpen 
naast de drankautomaat.
Onze verzameling bevat sokken, sjaals, mutsen, 
broeken, turnbroeken, t-shirts, pulls, schoenen, 
jassen, rugzakken,... 
Je kan het niet bedenken of we hebben het!

Thor Zichem – WWW.THORZICHEM.BE - Nieuwsbrief 1 – Seizoen 2011-2012

VU: Sam Nussbaum, Thor Zichem VZW

http://www.team-moozes.be
http://www.team-moozes.be
http://WWW.THORZICHEM.BE
http://WWW.THORZICHEM.BE

