
 

Editie April 2022 

Beste gymnasten, ouders, trainers en trainsters, 

Het was niet omdat wij van ons weinig lieten horen dat onze werking stil 

heeft gelegen. Geen nieuws, goed nieuws maar in deze editie willen we 
jullie laten meegenieten van wat er zich zoal heeft afgespeeld in de club.  

We mochten het bestuur reeds uitbreiden met twee nieuwe enthousiaste 
leden. Els Van Ransbeke geen onbekende voor Nut en Vermaak, zal de 

verantwoordelijkheid nemen over de verzekeringen. Pieter Dauw, papa 
van lid Marilou zal zijn passie en kennis met ons delen om de website in 

een nieuw kleedje te steken. We zijn dan ook zeer verheugd met deze 

aanwinsten en heten hen van harte welkom in de bestuursgroep. 
Maar borrel jij ook van ideeën om de club rijker (niet alleen financiëel, 

maar vernieuwend) te maken, aarzel dan niet ons te contacteren. 
Met lentekriebels in onze benen en vol nieuwe energie verwachten we 

allen terug vanaf dinsdag 19/4 om weer van start te kunnen gaan. 

Wat is er geweest? 
 

EERSTE GYMHAPPENING  

Zoals eerder gemeld, maakte om de gekende organisatorische redenen de turnshow 

plaats voor onze eerste gymhappening op 26 en 27 februari 2022. Op zaterdag mochten 

we onze kleuters en hun ouders verwelkomen en lieten enkele freerunners het beste van 

zichzelf zien. 

Op zondag kwamen de recreatieve groepen aan de beurt en maakten de gymnasten  

kennis met het gymtopia programma. Onder een kleine 

wedstrijdvorm op ieders niveau en per leeftijdscategorie 

toonden zij het beste van zichzelf voor een echte jury. We 

kijken terug op een geslaagde happening.  

We geven jullie enkele sfeerbeelden, maar verwijzen voor de 

meeste foto’s naar onze facebookpagina. 
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Zondag 27/2/22 



 

ELKE VLAG HEEFT ZIJN VERHAAL 

Volgens jaarlijkse gewoonte werd de club uitgenodigd voor de statutaire 
jaarvergadering van de Gymfed. Deze had plaats op 27/3 in de Melkerij te 

Zemst  en kon na een periode van coronapandemie terug live doorgaan. 

Nog bijzonder aan de samenkomst was de huldiging van de clubs die een 
jubileumjaar te vieren hadden (wat nu voor 2 jaar samen was 

georganiseerd.) Samen met nog 7 andere clubs mochten we het vaandel 
van 100 jaar sinds 1922 in ontvangst nemen. In tegenstelling tot de 

andere clubs hebben we het officiële gedeelte met 2 gedeeld. 
Als voorzitter van Nut en Vermaak werd ik vergezeld door Paul die 75 jaar 

lid is van onze club. Onder 
luid applaus van het 

publiek was hij zeer 
vereerd hierbij aanwezig 

te kunnen zijn. Het einde 
van deze ochtend werd 

met een drankje en een 
hapje afgesloten en 

keerde het bestuur talrijk 

vertegenwoordigd een 
vaandel rijker huiswaarts 

terug.  
We zullen deze met trots 

laten pronken op onze 

komende evenementen. 

 
Naast het overlopen van de financiële verslagen, de nodige verkiezingen 

en het aanschouwen van het activiteitenoverzicht van het voorbije jaar 
waarbij de prestaties van het Belgische team en Nina Derwael in het 

bijzonder niet onbesproken bleef, werden we ook op de hoogte gebracht 
van de komende acties. 

Als club zetten we onze acties mee in op de opleiding voor gediplomeerde 
of bijgeschoolde trainers, het kaderweekend op 22 en 23 oktober 2022, 

verbeteren van de communicatie en zijn benieuwd naar de shows op het 

Gymgala op 17 en 18 december 2022. Ook het WK in Antwerpen schept 

nieuwe perspectieven om onze idolen live aan het werk te zien.  

Antwerpen is door de Internationale Gymnastiekfederatie aangeduid als gaststad voor 

het WK artistieke gymnastiek (toestelturnen) van 2023. Het evenement zal van 29 

september tot 8 oktober 2023 plaatsvinden in het Sportpaleis. 

Het zal in 2023 precies tien jaar geleden zijn dat Antwerpen het WK turnen mocht 

organiseren. 

Binnen onze club willen we tevens de nieuwe trends in het programma 

van kidies en gymtopia implementeren. 

 



 

Wat mogen we nog verwachten? 
 

CORNETACTIE VAN TROOPER 

Het vat is af. De cornet -actie zit er op. Wij danken allen die ons hierbij 

hebben gesteund en een centje hebben bijgedragen om de clubkas te 

spijzen. CORNET levert alle gekochte bakken ten voordele van Nut en 

Vermaak VZW binnen enkele weken.  

We zullen alle kopers persoonlijk via e-mail op de hoogte brengen 

zodra de exacte leveringsdatum is gekend en wij een ophaalmoment 

kunnen organiseren. De verdeling van de bakken zal plaats vinden op de locatie 

Bosdreef 94 te Buggenhout.  

WEDSTRIJD RECRE@ OP 21/5 

De info wordt aan de betrokken leden zelf verschaft, maar wij wensen hen alvast veel 

succes. In het volgende Nuttig Vermaakje zouden we graag een leuk verslag lezen over 

het verloop ervan. Daarom doen we een beroep op de deelnemers om ons van de nodige 

persinfo te voorzien. Misschien schuilt er wel een toekomstige reporter in ons midden. 

Zend ons een verslag via Info@nutenvermaak.com en mogelijks ontvang jij een 

verrassing. 

OPHALING OUDE KLEDIJ 

Op 28 mei staat de ophaling van de oude kledij op de kalender. We doen via deze weg 

nog eens een oproep voor meewerkende handen voor deze opbrengstactiviteit. Wil jij een 

handje toesteken als bestuurder, drager … bij het ophaalteam van 13.30u tot 16u, laat 

het ons weten via info@nutenvermaak.com of aan Maarten Roels. Uw vrijwillige handen 

kunnen ons helpen. Wij bieden je een toffe sfeer, een leuk team en een gezellige 

afsluiter. 

VAKANTIEREGELING 

Binnen onze werking is het voor de recreatieve groepen de afspraak dat er tijdens de 

vakanties niet wordt getraind. Deze rustpauze gaat steeds in de eerste maandag bij het 

begin van het verlof tot en met het weekend dat er is inbegrepen. Op feestdagen 

respecteren wij ook de rust van de sporthal en kan er niet getraind worden. 

GEEN TRAINING OP : maandag 18 april 2022 

   donderdag 26 mei 2022 

   zondag 1 mei 2022 

   maandag 6 mei 2022 

We sluiten het jaar af op zondag 19 juni 2022 en wensen alle leden en trainers  een 

goede examenperiode. 

Het bestuur Nut en Vermaak 
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