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Enkele bestuursleden stellen zich voor:  
 

Bruno Nicolay  

• Geboren in 1955  

• Gehuwd  

• Wonende te Brasschaat MtH 

• Beroepsfunctie: 20 jaar Opvoeder/Hoofdopvoeder en Opvoeder-

Groepchef in de jeugd- en Gehandicaptensector. Nadien is hij 

overgestapt naar het volwassenenonderwijs in de opleidingen 

Opvoeder in de Jeugd - en gehandicaptenzorg en Animator voor 

bejaarden.  

• Na enkele andere sporten (handbal, baseball) gedaan te hebben is 

hij op 17 jaar in de turnwereld gestapt, zowel als gymnast en als hulptrainer, in de 

socialistische turnkring Jong en Lenig in Maria ter Heide Brasschaat. Hier is hij 12 jaar 

actief geweest met toestelturnen, mini-trampolinespringen, Zweeds Tafelspringen en 

Dubbele minitrampoline. Vervolgens is hij overgestapt naar turnkring Harop, dat later na 

een fusie met Gym Brasschaat, Gym-Harop werd. Aanvankelijk was hij gymnast en lesgever, 

later trainer trampoline en nog wat later is hij voorzitter geworden.  

• Naast het voorzitterschap neemt hij ook nog het Intern secretariaat en de functie van 

Materiaalmeester, beiden ad interim, op zich.  
 

Lies Van Thielen  

• Geboren in 1991  

• Samenwonend (met Dimitri, Trainer trampoline       )  

• Wonende te Wilrijk  

• Beroepsfunctie: Justitie-assistent in Justitiehuis Antwerpen. Zij 

staat in voor de begeleiding van mensen die een voorwaardelijke 

straf hebben gekregen.  

• Lies turnt al van jongs af aan en heeft nooit een andere sport 

beoefend. Zij startte bij het kleuterturnen bij turnclub Gym-

Focus (later Gym-Brasschaat) en is op 11-jarige leeftijd 

doorgegroeid naar de wedstrijdgroep Trampoline (mini – dubbel – en maxitrampoline). 

Uiteindelijk maakte zij mee de overstap naar Gym- Harop na de fusie. Dit is zij blijven 

doen tot haar 20 jaar toen zij het niet meer kon combineren met haar opleiding. Omdat de 

turnkriebels bleven, is ze enkele jaren geleden opnieuw gestart met turnen (misschien wel  

iets minder vlot en lenig als vroeger.  
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• Haar andere hobby’s zijn lezen, wandelen en kitesurfen en zij is ook vrijwilliger bij 

Bertels Ballooning (luchtballonvaren).  

• Lies neemt momenteel al 5 jaar de rol op van secretaris, waarbij zij o.a. in staat voor de 

contacten met de gemeente, Gymfed,… en de aanvragen van de subsidies. Dit heeft zij 

altijd met veel plezier gedaan, maar dit seizoen zal haar laatste zijn. Zij geef graag haar 

plekje door aan een volgende enthousiaste vrijwilliger! Diegene die geïnteresseerd zijn, 

kunnen contact opnemen via www.gym-harop.be 

 

Britt Verlinden  

• Geboren in 1989  

• Samenwonend met Kyra, haar hond.  

• Wonende te Brasschaat  

• Beroepsfunctie: Overdag werkt zij in een school.  

• Britt was voor de fusie lid van Harop. In het verleden was zij 

lesgeefster bij de kleuters en nu geeft ze training aan de groep 

Ouder-Peutergym. Zij probeert iedere zaterdagmorgen vol 

enthousiasme zowel de peuter als de ouder in beweging te 

krijgen. Verder doet ze nog veel vervangingen van afwezige lesgevers bij de kleuters en de 

recreatieve gymnastiek.  

• In haar resterende vrije tijd is zij veel bezig met haar hond. Tevens kan je haar boeken 

om te komen grimeren (Pitje) en als laatste verhuurt zij Boxen en Spelmateriaal voor 

Kinderfeestjes (Feesthoedje).  

• Als basistaak binnen het bestuur is Britt verantwoordelijke voor de Vrijwilligers. Een 

belangrijke taak daar wij tijdens evenementen niet zonder ‘Helpende Handen’ kunnen. Heb 

je zin om ook eens mee te helpen, stuur dan gerust een berichtje naar 

vrijwilligers.gymharop@gmail.be.  

• Britt is ook de drijvende kracht achter de facebookpagina van onze Turnkring. 

 

Zoë Daggelinckx  

• Geboren in 1992 

• Samenwonend met haar vriend en kat in Kalmthout 

• Beroepsfunctie: leefgroep begeleidster in de bijzondere jeugdzorg bij 

jongeren die opgroeien in een verontrustende opvoedingssituatie.  

• Ze is rond 2000 gestart met turnen bij Gym-focus Brasschaat. Al snel 

is ze doorgestroomd naar de wedstrijdgroepen trampoline en tumbling. 

De laatste jaren van haar turncarrière heeft ze zich vooral gefocust op 

trampoline & de dubbele mini trampoline.   
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• Op de leeftijd van 14 jaar is ze gestart als hulptrainer in de turnzaal in Maria ter heide. 

Hier geeft ze tot op heden nog steeds les, maar dan als hoofdtrainer.  

• Op de leeftijd van 16 jaar is ze gestart als hulptrainer bij de recreatieve trampolineploeg 

in de turnhal. Ook hier geeft ze tot op heden nog steeds les als hoofdtrainer.  

• Binnen het bestuur is Zoë de zaalverantwoordelijke. Ook neemt ze de organisatie van het 

recreatieve turnkamp, dat doorgaat in de zomervakantie, op zich.  
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Hoopvol op zoek naar een trainer voor onze 

nieuwe groep Freerunning 
 

Vanaf september 2021 zouden wij willen starten met Freerunning in onze vereniging. Daarom 

zijn we volop opzoek naar een geïnteresseerde lesgever voor deze groep. Hiervoor hebben 

we de volgende flyer verspreid:  

 

 

 

Ken jij iemand? Of ben je zelf 

geïnteresseerd? 

 

Denk je geïnteresseerde in jou 

kennissenkring te hebben? 

 

Deel dit met hen of met anderen. 

Op deze manier kunnen we zo veel 

mogelijk mensen bereiken en 

hopelijk snel een toffe, 

sympathieke nieuwe lesgever 

kunnen verwelkomen! 
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Gedichtendag op 28 januari 2021 
 

 

Naar aanleiding van gedichtendag schreef onze trainer, Marc, een gedichtje voor onze 

vereniging.  
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Carnavalstraining  
 

Ook dit jaar hielden de recreatieve groepen in de turnhal en in Maria ter Heide een 

carnavalstraining. Jammer genoeg strooide het coronavirus wat roet in het eten. Enkele 

weken voor deze trainingen plaatsvonden werden er namelijk nieuwe coronamaatregelen 

opgelegd. Onze turners moesten voor één hobby kiezen en we mochten we nog maar in 

groepjes van 10 trainen. Gelukkig bleven er vele enthousiaste kinderen komen en konden we 

er alsnog een hele leuke training van maken!  
 

 
 
 
 

http://www.gym-harop.be/


Koninklijke Turnkring GYM-HAROP  v.z.w.                                                                   

Berrélei 5 te 2930 Brasschaat 

0464137080 

RPR Antwerpen 

www.gym-harop.be 

info@gym-harop.be                                                                     
  
 

 

De week tegen pesten 

18 – 25 februari 2021  
 

Eind februari werd er tijdens onze lessen in de turnhal stilgestaan bij het thema pesten. 

STIP IT roept iedereen op om vier stippen op het hand te zetten in de strijd tegen pesten.  
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Versoepelingen vanaf 09 juni 2021 
 

Vanaf 9 juni mogen onze lessen eindelijk terug doorgaan op een ‘normale manier’! Dat wil 

zeggen: niet meer opgesplitst trainen in groepjes van 10, geen mondmaskers meer voor de 

trainers, jongeren die ouder zijn dan 13 jaar mogen terugkomen, trainers kunnen terug samen 

lesgeven, enz.  

Dit is een moment waar onze trainers en gymnasten enorm naar uitkeken. Jammer genoeg 

duurde het turnjaar nog maar enkele weken. Tijdens deze laatste lessen zagen we enkele 

jongeren 13+ na een lange tijd terug, maar velen kwamen ook niet meer trainen. We hopen 

dan ook dat we ze volgend turnjaar terug gemotiveerd krijgen om te turnen (of een andere 

sport te beoefenen). 
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Take away spaghetti 27 juni 2021 
Beste Leden, Ouders & Symphatisanten, 
 
Op zondag 27 juni ek.  organiseren we met onze Turnkring Gym-Harop v.z.w. een Spaghetti Take-Away.  
Hieronder vindt u ons aanbod waarmee u er thuis een gezellige menu mee kan samenstellen. 
De spaghetti wordt vers bereidt, klaar voor gebruik. 

 

GERECHTEN Aantal Prijs p/p Totaal 

Apero 

Assortiment Salami|Kaas|Olijven|Tapenade|Grissini  €5  

Italiaanse ham, Rucola & Grissini  €5  

Pasta 

Spaghetti Bolognaise volwassen (*)  €10  

Spaghetti Vegetarisch volwassen (*)  €10  

Kinderspaghetti Bolognaise Balletjes (*)  €7  

Parmezaanse kaas  €4  

Dessert 

Tiramisu  €4  

Chocolademousse  €4  

Appelcake  €4  

Dranken 

Witte Wijn, Pinot Banc  €9  

Rode Wijn, Languedoc Merlot  €9  

Rosé Wijn, Rosé Sud de France  €9  

Totaal van uw bestelling  

REFERENTIE BIJ BETALING (Naam & Voornaam): 
 (*) Alle gerechten zijn vers klaargemaakt, bereidt en verpakt om op te warmen in de Microgolf / Heteluchtoven. 

 
Uw bestelling mag u ingevuld mailen naar spaghetti_gymharop@hotmail.com  voor 17 juni . 
Het totaal van uw bestelling over te maken op het rekeningnummer van Gym-Harop:  

BE13 9790 7932 0339 met vermelding van uw referentie. 

 
Na ontvangst van uw bestelling en betaling ontvangt u van ons een bevestiging van uw bestelling samen met een 
afhaalmoment op zondag 27 juni ek. omgeving Turnhal Driehoek te Brasschaat. 
 
Eventuele vragen hieromtrent mag u ook steeds vrijblijvend doorsturen naar het opgegeven e-mailadres. 
 
 
 
Sportieve Groeten 
Het Bestuur 

Gym-Harop v.z.w. 
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Einde van het turnjaar 
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Nieuwe flyer 
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Leuke koelzakjes: cadeautje voor onze leden 
 

Corona heeft ervoor gezorgd dat er veel 

zaken wegvielen zoals: de opendeurweek, het 

sinterklaasfeest en winterbar, de 

turnhappening, brevetten dag, enz. Allemaal 

momenten waarbij we samen konden zijn en 

konden genieten van iets kleins. 

 

Nu dit bewogen turnjaar ten einde kwam, 

gingen we op zoek naar een manier om alle 

gymnasten in de bloemetjes te zetten. Een cadeautje om hen te 

bedanken en onze appreciatie te tonen voor het geduld en de 

goede inzet dit  turnjaar.   

Met dit kleine presentje willen we, als turnkring, aan al onze 

gymnasten een welgemeende dankjewel zeggen. Dit omdat jullie 

als gymnasten in september 2020 terug voor onze kring hebben 

gekozen, wetende dat het een jaar vol twijfel en maatregelen zou 

worden. Ook omdat jullie het geduld hadden om tijdens dit 

moeilijke jaar mee af te wachten en de opgelegde regels te 

volgen met een glimlach. 

 

Met dit koelzakje, willen we het turnjaar 

afsluiten, zodat je je drankje fris kunt 

houden tijdens warme dagen of je 

boterhammetjes fris kunt houden tot aan 

de lunchtijd. (En ineens ook aan ons kunt 

denken) Hopelijk na jezelf lekker te 

verfrissen en te genieten van een 

welverdiende zomervakantie, hopen we 

velen terug te zien in september voor een 

nieuw turnjaar. 
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Britt  
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Turnkamp 5 – 9 juli 2021 
 

Op 05 juli was het weer zover: Het turnkamp ging van start met 49 enthousiaste kinderen.  

Zeven niet minder enthousiaste lesgevers en begeleiders stonden in voor de lessen.  Trainers 

Sarah, Inge, Thirze en Marc werden bijgestaan door Silke en Agnes.  Jonas kwam enkele 

dagen helpen om zo zijn eerste strepen als hulptrainer te verdienen. 

  

Ook dit jaar zorgde het Covid 19-virus voor flink wat beperkingen en aanpassingen.  Zo kon 

op woensdag de zwemnamiddag en de speeltuinnamiddag niet doorgaan.  Ook de demo-show 

voor de (groot)ouders op vrijdagmiddag ging uit veiligheidsoverwegingen niet door.  Wel 

werden er heel wat foto’s en filmpjes gemaakt zodat men ook thuis kon zien waar onze 

gymnasten mee bezig waren. 

 

Er werd gestart met twee nieuwe kampdansjes.  

Gymba en Gymbo mochten de spits afbijten.  Ze 

trouwden op 01 juli en waren dan ook erg gelukkig 

(en verliefd! Enkele ondernemende gymnasten 

hadden ze al ‘kussend’ voor de dansspiegel geplaatst 

tijdens de middagpauze…).  Samen met de 

gymnasten dansten ze vol overtuiging de Gymbo & 

Gymba dans.  De mascottes van Gymfed waren dus 

zelf aanwezig in de zaal; zij het wel in mini afmeting.  

En ja hoor; ook de trainers mochten enthousiast meedansen! 

Het tweede kampdansje was geïnspireerd op het EK 2020 dat wegens Corona pas dit jaar 

doorgang vond.  De trainers hoopten op de Rode Duivels in de halve finale de dinsdag van het 

kamp maar daar staken de Italianen een stokje voor.  Toch bleef ‘Waka-waka’ van  Shakira 

overeind maar dan wel zonder de vele Belgische vlaggen die we al voorzien hadden…  Toch 

hadden meerdere deelnemers nog ‘tattoos’ van de Duivels op armen en benen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.gym-harop.be/


Koninklijke Turnkring GYM-HAROP  v.z.w.                                                                   

Berrélei 5 te 2930 Brasschaat 

0464137080 

RPR Antwerpen 

www.gym-harop.be 

info@gym-harop.be                                                                     
  
 

 

Heel de week werd er getraind op de dames- en herenbrug, de balk, 

de plint, de tumblingbaan, de airtrack, de minitrampoline, de 

dubbele minitrampoline, de (maxi)trampoline en de pyramide.  Op de 

Olympische vloer werden er spelletjes georganiseerd en werd er 

gedanst.   
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Ter vervanging van de woensdagnamiddaguitstap knutselde Inge een Gymbo & Gymba 

ganzenbord in elkaar.  De gymnasten werden verdeeld in negen gelijkwaardige teams.  Elk 

team had één of twee kapiteins en bestond uit gymnasten van elke groep (groep 3 de oudere 

gymnasten die de kapiteins leverden, groep 2 de wat jongere gymnasten en groep 1 onze 

kleuters).  Het moet gezegd: De kapiteins namen de kleuters goed op sleeptouw.  Soms leken 

het wel jonge mama’s / papa’s met hun kroost!  

 

Bij het dobbelsteen gooien en het vorderen op het ganzenbord moesten er telkens 

opdrachten uitgevoerd worden.  Het kon dan gaan om een balspel, een puzzel, het uitvoeren 

van bepaalde sprongen, het uitdagen van een ander team enz…  Anderhalf uur werd er 

gespeeld en toen waren de eerste drie ploegen aan het einde van het bord aangekomen.  De 

rest van de middag mocht er vrij geturnd en gesprongen werden op alle toestellen; dit 

uiteraard onder het waakzame oog van de trainers. 

 

Elke kampdag eindigde zoals de voorgaande jaren met verstoppertje in het donker.  Nog 

altijd spelen de gymnasten dit graag en dit jaar waren er zelfs geen kleuters die aan de kant 

bleven wegens bang in het donker!  

 

Vrijdagmiddag om 16u30 zat het kamp er alweer op. Dit tegen de zin van de meeste 

deelnemers.  Sommige ouders en gymnasten vroegen ook dit jaar weer waarom er maar één 

kamp werd georganiseerd.  Tja…. Het is wel vermoeiend.  Zowel voor de deelnemers als voor 

de trainers.  Maar héél misschien één van de volgende jaren toch eens proberen? 

Enkele deelnemers die nog geen lid waren van onze club gaan zich snel inschrijven voor 

volgend seizoen; toch wel een teken dat het kamp gesmaakt werd.  En vele deelnemers gaven 

al te kennen ook volgend jaar mee op 

kamp te zullen gaan.  De grootsten 

lieten al weten dat ze volgend jaar een 

laatste keer mee willen als deelnemer 

en dat ze het jaar daarna wel eens 

willen proberen als trainer of 

begeleider.  Doen!! 

Prettige vakantie allemaal en tot in 

september! 

 

 

Sarah, Silke, Agnes, Thirze, Inge, Jonas & Marc. 
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Enkele groepen in de kijker 
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Verenigingen dag: 05 september 2021 
 

 

Vanwege de coronamaatregelen was er ook dit jaar geen dorpsdag. Ter compensatie 

organiseerde de gemeente Brasschaat samen met de sportverenigingen de eerste 

verenigingendag die doorging op zondag 5 september 2021. Alle lokale sportclubs 

verzamelden op de weide aan de Hemelhoeve in Brasschaat. Tussen 13 en 17u30 mochten alle 

clubs hun sport in de kijker zetten door een demonstratie te geven op de weide en reclame 

te maken aan een kraampje. Mensen konden bij ons terecht voor informatie, onze flyer, een 

eerste kennismaking. Maar ze konden ook onze werkmappen, de Gymstars en de Kiddies 

inkijken om meer te weten te komen over de didactiek in onze trainingen.  

   

De gemeente Brasschaat had een grote toog voorzien. 

De deelnemende verenigingen moesten beurtelings de 

toog bedienen. De winst die gedurende de dag verdiend 

werd, zal verdeeld worden over alle clubs.  

Om onze club te sponseren besloot onze lesgever/ 

bestuurslid, Britt, te grimeren aan ons kraampje. Vele 

kindjes werden omgetoverd in een elfje of een 

spiderman.  

Hans had gezorgd voor leuke, gouden ballonnen met ons 

logo erop.  
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Wij gaven uiteraard een demonstratie met onze trampolineploeg. Jammer genoeg konden 

niet alle leden van de wedstrijdploeg aanwezig zijn. Doordat onze jongeren die ouder zijn 

dan 13 jaar al bijna een jaar niet gesprongen hadden, vanwege Covid en zijn maatregelen,  

hebben zij niet deelgenomen aan deze demo. Hopelijk kunnen ze er volgend jaar wel bijzijn 

en gooit Covid niet opnieuw roet in het eten.  

Het groepje dat deelnam aan de demonstratie waren: Elle, Thijs V., Daan, Thijs, Jef, Jonas, 

Jolien en we waren ook heel blij om Justin terug te mogen verwelkomen. Justin was net terug 

van Amerika, waar hij twee jaar gewoond heeft. Gelukkig kon hij daar wel blijven trainen. 

Onze gymnasten hadden slechts enkele trainingen de tijd om zich voor te bereiden voor deze 

demonstratie. De meesten onder hen waren dan ook erg zenuwachtig.  

 

Onder leiding van Dimitri en Bruno hebben ze enkele sprongen (basissprongen & salto’s) en 

korte reeksen getoond op de grote trampoline.  

 

 Jonas    Thijs    Jef             Thijs V.  

 

Daan    Justin    Jolien    Elle 
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Nieuw: onze maandelijkse nieuwsbrief voor leden 

en familie 
 

Met onze nieuwsbrief willen we onze leden en familie op de hoogte houden over de huidige 

stand van zaken, coronanieuws, evenementen, praktische informatie. Tevens stellen de 

bestuursleden zich één voor één voor zodat de leden een beeld krijgen van wie we zijn en 

wat we doen.  
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Een grote bestuursvergadering: 17 oktober 2021 
 

Iedere maand komen wij als bestuur samen om te vergaderen. Dit om al het reilen en zeilen 

van de club te bespreken en belangrijke beslissingen te nemen. 

 

Op zondag 17 oktober hadden we een grote bestuursvergadering 

op het programma staan met als thema “de toekomst van onze 

club”.  

 

Na een lange vergadering over 

bestuursfuncties en andere belangrijke 

zaken, mochten partners, kind,… 

langskomen om samen de zondag af te 

sluiten met een fijne en welverdiende 

BBQ. 
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Halloween-uitstap van de TR Comp-ploeg 
 

Op 30 oktober zijn we met een deel van de TR COMP-

groepen naar de Halloweenactiviteit van de 

‘Speelpleinwerking De Driehoekjes’ gegaan. Veel 

springers hadden al een andere activiteit gepland en 

gingen dus niet mee. 

Uiteindelijk waren we met 9 deelnemers, waaronder 

enkele ouders.  

Het decor was helemaal opgebouwd in het Koninklijk 

Atheneum van Brasschaat. 

We namen deel aan de tocht voor de ‘jongere’ kinderen. 

Onderweg kwamen we verschillende griezelige figuren 

tegen en… er was er eentje bij die we kenden m.n. 

Thirze. (zie foto onder). 

Een enkeling vond het te griezelig en heeft de tocht 

onderbroken. De andere hebben alle verschrikkingen 

doorstaan. 

Daarna was er de tocht voor de ‘groteren’ en dat bleek 

een verschrikkelijke en bloederige gebeuren te zijn geweest. Eén van onze grotere springers 

heeft hieraan delgenomen, samen met een groep van de Chiro. 

Nadien hebben we gezellig nog iets gedronken in de ‘tent. 

Met deze danken we Thirze voor het organiseren van deze activiteit voor de TR COMP ploeg. 

 

Samen eens weg zijn, doet deugd als groep. 

 

Bruno 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gym-harop.be/


Koninklijke Turnkring GYM-HAROP  v.z.w.                                                                   

Berrélei 5 te 2930 Brasschaat 

0464137080 

RPR Antwerpen 

www.gym-harop.be 

info@gym-harop.be                                                                     
  
 

 

Sinterklaas & winterbar: 26 november 2021 

geannuleerd  
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Sinterklaas en roetpiet tijdens de lessen  
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