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Onze Facebookpagina ging in lockdown 

Terwijl we nog maar net met volle moed aan een nieuw turnseizoen begonnen waren, na 

de trieste sluiting in maart door COVID-19, deed er zich al een nieuwe hindernis voor … 

Gymclub Klimop RT Merksem is zeer actief op haar sociale media. Op regelmatige basis 

verschijnen er nieuwsberichten, wedstrijduitslagen, foto’s, filmpjes, vlogs …  op onze 

website, Twitter-, Instagram- of Facebookpagina. Wij vinden het informeren en contact 

houden met onze leden dan ook heel belangrijk. 

Naar jaarlijkse gewoonte hadden we begin september de schoolgangers een voorspoedig 

school- en sportjaar toegewenst, maar daarna bleef het stil op onze Facebookpagina. We 

kregen te maken met een technisch probleem, de toegang tot onze Facebookpagina werd 

ons ontzegt. Het plaatsen van berichten kon plots niet meer. Binnen de werkgroep 

communicatie en sociale media werd er gezocht naar mogelijke oplossingen. Veel 

inspanningen werden geleverd, helaas zonder succes. 

Onze Facebookpagina ging in lockdown en dat zal ook zo blijven … 

Binnen de werkgroep werd unaniem besloten om de huidige Facebookpagina te laten voor 

wat het is en een nieuwe pagina aan te maken, zo hopen we snel weer actief te zijn en in 

contact te staan met onze leden via Facebook. So like, share and comment, spread this 

news! 

 

 

 



WHO IS WHO AND WHAT DO THEY DO 
 

 

 

GILBERT VERSTRAELEN 

VOORZITTER 
Gilbert.verstraelen@stad.antwerpen.be 
Azalealei 113 

2170 Merksem 

Tel.: 0475/43 90 16 
 

PAUL LENAERTS 

ONDERVOORZITTER 

Paul.lenaerts@telenet.be 

 

 

 

 

 

PEGGY BODSON 

SECRETARIS 

Alle verzekeringen 

Ledenbeweging 

Verantwoordelijke wet op de privacy 

Lid commissie Horeca 

Lesgever Gymkids 

Peggy.bodson@telenet.be    

          Churcilllaan 303 

      2900  Schoten 

      Tel.: 0486 / 27 06 65 

mailto:Gilbert.verstraelen@stad.antwerpen.be
mailto:Paul.lenaerts@telenet.be
mailto:Peggy.bodson@telenet.be


 

 

FREDDY BOLSIUS 

BESTUURDER 

Verantwoordelijke commissie Technisch en 

Hygiënisch onderhoud. 

Lesgever                                                 

Juffers/Knapen/pré- en competitie.                               

bolsius.vanhoof@telenet.be 
        Lindenlei 40   

          2900 Schoten 

          Tel.: 0499/ 11 67 25 
 

JOSIANE CLAES 

DAGELIJKS BESTUUR 

Verantwoordelijke commissie Horeca 

Verantwoordelijke wet op de privacy 

Ledenbeweging :      

Administratie en Kledij. 

Dossiers Kwaliteitslabel,     

              Topsport,  

                                                Verenigingsmanagment, 

                                                Lesgever Kleutergym 

        Josiane_claes@hotmail.com  
       Rietakker 3 

       2170  Merksem 

                              Tel : 0494/ 45 64 49 

 

 

 

mailto:bolsius.vanhoof@telenet.be
mailto:Josiane_claes@hotmail.com


 

 

 

EDDY VAN SCHEVENSTEEN 

DAGELIJKS BESTUUR 

Financieel bestuurder 

Technisch directeur 

Beheer gymhal 

Coördinator Topsport 

Coördinator Basis- en Recreagym                                       

Kwaliteitsverantwoordelijke 

Alle subsidiedossiers 

 

Deelsportraad district en Stedelijke sportraad 

Verantwoordelijke commissie  sociale media en  communicatie 

Verantwoordelijke commissie  sponsoring 

Lesgever Gymkids, Mini-gym, pré- en competitie    

eddyvanschevensteen@hotmail.com 
 

Jozef Mulsstraat 31 

2170 Merksem 

Tel.: 0474/ 31 89 01 

 

mailto:eddyvanschevensteen@hotmail.com
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* Gymhal Terlinden 2.0 



 

 

Vanaf heden, kunnen ouders van  

clubleden, diverse feestmaterialen van  

onze club huren 

 (glazen, borden, bestek, stoelen, tafels …) 

Interesse  contacteer : 

 

  Josiane Claes :       0494/45 64 49 

 

          



 

EDITORIAAL :  
 

 

 

SAMEN VERBINDT 

 

Buiten is het herfst, maar bij Klimop RT Merksem schijnt bijna terug de zon. 

Samen met de BIOLOGISCHE LEVENSADER, de clubleden en hun entourage kunnen we 

bijna gebruik maken van de uitgebreide gymhal Terlinden. 

 

 
 

Maar Covid-19, samen met het verloop van de verbouwingen, is een sterkere 

TEGENSTANDER dan het plannen en prikken van de verhuis van sporthal Roosendael 

naar Gymhal Terlinden 2.0 

De exacte datum om echt de oversteek te maken van sporthal Roosendael naar gymhal 

Terlinden zit dus nog altijd in de pijplijn! 

En toch Corona verandert veel maar niet alles want heel wat geloofspunten blijven 

overeind! 

Ondanks of net daardoor bleven en blijven de meeste leden TROUW aan de vereniging. 

Klimop RT Merksem waardeerde dit door al die leden te belonen met een 

“te goed” in natura. 

 

Het bestuur schreef een draaiboek om Covid-19 en de inmiddels klassieke maatregelen 

en richtlijnen inzake hygiëne en sociale afstand worden tijdens de trainingen goed 

opgevolgd en vooral toegepast. 

En … er kwamen ook nieuwe clubleden bij ... nog eens WELKOM. 

 

 

 

 



Op zaterdag 17 oktober werd de traditionele denktank die de  BRAINSTORMING of 

Flexivergadering is, georganiseerd in sporthal Roosendael.  

Corona-proof. 

Onder de noemer SAMEN VERBINDT gingen bestuurders, lesgevers, trainers, 

medewerkers en vrijwilligers een namiddag aan de slag met het streven  naar meer 

bouwstenen om succesvol te sporten. 

Daarbij staat niet één concept, methode of model centraal, maar juist alle aspecten die 

invloed hebben op de ontwikkeling van de gymnasten .  

 

 

 

 
 

 

 

Er was volop aandacht en uitwisseling van gedachtengoed omtrent: 

 

EVALUATIE START TURNSEIZOEN 2020-2021, TERUGBLIK LOCK DOWN, 

CORONAMAATREGELEN IN DE SPORTCLUB, GYMLAB, COMMUNICATIE, DE 

GEDRAGSCODE en TAAKAFSPRAKENNOTA, DIGITALISERING, KRING 

KAMPIOENSCHAP, LTDP, KADERWEEKEND, VERENIGINGEN VERANDEREN, 

STAVAZA GYMHAL TERLINDEN, PROMOTIE EEN KWAAD OF EEN NOODZAAK, 

LEREN PRESTEREN, ,QUO VADIS KLIMOP RT MERKSEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alle deelnemers zaten netjes verspreid op een 1,5 meter van elkaar mét mondmasker, 

de deuren geopend om de luchtventilatie te bevorderen.  

Met een interactieve QOU VADIS KLIMOP RT MERKSEM werd de succesvolle 

namiddag afgesloten. 

 

 

 
 

 

Deze Brainstorming zorgt ervoor dat de lesgevers, trainers, bestuurders en vrijwillige 

medewerkers genieten van het proces, van de weg naar het succes waarin ze al hun 

energie, creativiteit en inspiratie kwijt kunnen.  

Dat allemaal in functie van de clubleden. 



 

FLASH … FLASH … FLASH … FLASH …FLASH …FLASH  

 

Data kunnen wijzigen door de verstrengde richtlijnen i.v.m. de  

 bestrijding van het Coronavirus. Kijk op het prikbord in de cafetaria en 

hou de website in het oog voor informatie. 

 

Heel wat neven- zowel als sportieve activiteiten dienden geschrapt en/of 

verplaatst naar een later tijdsstip vanwege de maatregelen en de 

pandemie. 

De viering van het honderjarig bestaan van de vereniging verliep 

hierdoor gans anders dan gepland. 

 
 

WIJ REKENEN OP IEDER CLUBLID OM MEE TE HELPEN BIJ HET 

INPAKKEN en VERHUIZEN NAAR GYMHAL TERLINDEN 

Terlindenhofstraat 150 2170 Merksem 

 

 
 
 



 

Ook het Corona-virus had invloed, daardoor is het tijdsstip niet meer 

enkel afhankelijk van de verbouwingswerken ! 

 

Voor de verhuis focussen wij op een weekend voor het einde van het jaar 

2020. 

 

U kijkt, samen met ons, vast uit naar het trainen in gymhal Terlinden in 

2020! 
 

 
SEPTEMBER  2020  

 

01.09   START turnseizoen 20-21 verliep voor alle afdelingen goed.  

               Corona-maatregelen maakten dat we een “wachtlijst” moesten  

               invoeren voor de afdeling GYMKIDS vanwege het plaatje  “volzet”.  

17.09 en 18.09 Deelname SPORTDAGEN district Merksem voor lln. 1ste en 2de leerjaar 

   alle lagere scholen in sporthal Roosendael was traditioneel, succesvol en 

   Coronaproof. 

 

                           Planning en verloop van de verbouwingswerken blijft onze vereniging  

   parten spelen ??? 

 
 

 

 

OKTOBER 2020 

 

17.10   BRAINSTORMING voor alle lesgevers bestuurders en vrijwillige medewerkers 

  verliep Corona-proof. 

24.10   Eerste overleg met trainers competitie/sportpsycholoog JEROEN MEGANCK 

  rond LEREN PRESTEREN. 

24 en 25.10 Digitaal video KADERWEEKEND Gymnastiek met items voor ALLE lesgevers, 

  trainers en bestuurders vanuit onze club. 
 

 



 

 

NOVEMBER 2020 

 

02.11  t/m 06.11.  HERFSTTURNSTAGE in gymhal Roosendael. 

   Schema van de trainingen omtrent wie, wanneer traint werd aangepast  

   aan de Corona-maatregelen. 

                                

 
 

 

06.11  TOONMOMENT = GESCHRAPT vanwege de verstrengde Corona-maatregelen. 
 

18.11   Bijscholing: Gevoelige thema’s binnen sport (Brussel)  

21 en 22.11 ALTISCUP interclub Tumbling (Hulshout) onder  voorbehoud en info vanuit de 

  organiserende club! 

 

KRINGKAMPIOENSCHAP 22.11.2020 

(met prijsuitreiking) 

VERPLAATST naar een LATERE DATUM!! 

 
 

28 en 29.11 ATAC interclub in Acrogym (Merksem)  verplaatst naar 24 en 25.04.2021 
 



 

DECEMBER 2020 

 

02, 03,04.12  SINT en PIET op bezoek bij Klimop RT Merksem in gymhal Terlinden. 

       
 

06.12   Interclub KEMPENCUP TUMBLING (Oud-Turnhout)  

             info vanuit de organiserende club volgt! 

22.12 t/m 03.01.2021  SchoolkerstvakantieTRAININGEN  

 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021 

 
JANUARI 2021 
 

03 en 03.01  SYTA interclub Acrogym (Breendonk)  

  
04.01        START TWEEDE HELFT TURNSEIZOEN 2020-2021 

 

09 en 10.01  Provinciale voorronde 1 TUMBLING C-niveau (Kieldrecht) 

                             ZEESTERN TRIALS interclub Acrogym (De Panne) 

 
 

16 en 17.01  Provinciale Voorronde 1 TUMBLING I-niveau (locatie onbekend) 

23 en 24.01  Provinciale voorronde 1 ACROGYM C/I-niveau (Alken) 

                              Provinciale Voorronde 1 TUMBLING A/B-niveau (Zonhoven) 



 

 
FEBRUARI  2021 
 

06 en 07.02  Provinciaal voorronde 2 ACROGYM C/I-niveau (Merelbeke) 

                             Provinciale voorronde 2 TUMBLING I-niveau (Niel) 

13 en 14.02  Provinciale Voorronde 1ACROGYM A/B-niveau (Bazel) 

                            Recreatoernooi ACROGYM (Hasselt)  

15.02 t/m 21.02 KROKUSTURNKAMP in gymhal Terlinden 

20 en 21.02  Provinciale voorronde 3 ACROGYM C/I-niveau (Leuven) 

27.02 en 28.02 Provinciale Voorronde 2 TUMBLING A/B-niveau (Ingelmunster) 

   Demoteamhappening (Oostende) 
 

MAART 2021 

 
29.02 en 01.03 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Breendonk)  

03.03 t/m 07.03 Maia International Acrocup (Portugal) 

                                Acroteam gaat er voor !  

 

 
 

06 en 07.03  Provinciale voorronde 4 ACROGYM C/I-niveau (Eeklo) 

                            Recreatoernooi ACROGYM (Kieldrecht) 

                            Provinciale voorronde TUMBLING C-niveau (Bilzen) 

13 en 14.03  Provinciale voorronde 3 TUMBLING I-niveau (Ternat)    

                              Klokke Roeland Cup Demoteam (Mariakerke)  

13.03   ALGEMENE VERGADERING VZW + GYMDRINK in gymhal Terlinden. 

20 en 21.03  Provinciale voorronde 2 ACROGYM A/B-niveau (Leopoldsburg) 

                             Recreatoernooi ACROGYM (Niel) 

                             PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Antwerpen 

                               TUMBLING A/B-niveau (Oud-Turnhout) 

27 en 28.03  Provinciale voorronde 4 TUMBLING (Assebroek) 

                            VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM C/I-niveau (Genk) 
  
 

 

 



 

APRIL 2021 

 

03.04   PAASGEBEUREN KLEUTERS/GYMKIDS in Gymhal Terlinden 

 
 

03 en 04.04  Provinciale Voorronde 3 ACROGYM A/B-niveau (Breendonk) 

06 t/m 18.04  SchoolpaasVAKANTIETRAININGEN Gymhal Terlinden. 

24 en 25.04  VLAAMS KAMPIOENSCHAP TUMBLING A/B-niveau (Assebroek) 

24 en 25.04  ATAC interclub in Acrogym (Merksem). 

29.04 t/m 02.05 EUROPEES KAMPIOENSCHAP TUMBLING Sochi (Rusland) 
 

MEI 2021 

 
01 en 02.05  VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Mariakerke) 

08 en 09.05  VLAAMS KAMPIOENSCHAP TUMBLING I-niveau (Hulshout) 

                             Ros Beiaard Cup Demoteam (Sint-Gillis-Bij-Dendermonde) 

15 en 16.05  Maneblusserscup Demoteam (Mechelen) 

22,23 en 24.05 BELGISCH KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Libramont) 

   BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING A/B-niveau (Beveren) 

29.05   KLIMGYM  

 

TURNGALA THE SECRET LIBRARY 100 + 1 is verplaatst naar 2022. 
 

TURNGALA 100 + 1 

Zal ook niet georganiseerd worden in 2021, 

WEL in … 2022 
In 2021 plannen we wegens het Coronamonster een 

KLIMGYM! 
 

Alle clubleden nemen deel! 
 



 

 

JUNI 2021         

          

03.06 t/m 19 of 26.06 OPEN TRAINING en TALENTDAYS in ACRO/TUMBLING  

03.06 t/m 19 of 26.06 INITIATIELESSEN/PROEFLESSEN in BASISGYMNASTIEK  

09.06 t/m 15.06  WK JEUGD ACROGYM  in Genéve (Zwitserland) 

19 of 26.06   BREVETTENDAG GYMSTARS of KRINGKAMPIOENSCHAP. 

 
 

 

 

19 of 26.06        ZOMERBAR en  EINDESEIZOENSFEEST 

 
                                            “KREIG ER GIN GENOEG VAN” !? 
JULI  2021 

03.07 t/m 07.07 FESTIVAL DEL SOLE … deelname van onze club!  

   In 1996 werd Klimop RT Merksem de eerste Belgische club die er ging 

   deelnemen.     Nemen we in 2021 opnieuw deel?? 
 

                                     



 

 

VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA …  

 
* ELIZA TORRES GONZALEZ (lesgever acrogym) trad op 10.10 in het huwelijk met Dimi.  

   Proficiat. 

 

* LENNY VAN SCHEVENSTEEN (lesgever turnsters/turners/gymlab) en ANNA BLEYEN 

  (commissie  sponsoring) mochten op 13.10 in hun gezin ROELAND VAN SCHEVENSTEEN  

   verwelkomen.  

   Proficiat! 

 

* KRIS GOVAERTS komt het team aan lesgevers uitbreiden in de groep Kleutergym. 

   Succes!  

 

* BEN SPYSSCHAERT gaat als lesgever aan de slag bij de groep Gymkids. 

   Succes! 

 

* LENNY VAN SCHEVENSTEEN en FLOR BUELENS gaven de voorzet voor de start van de  

   afdeling Gymlab. 

   Succes! 

 

* JOZEFIEN STEUR en LORE GRASSER volgden de bijscholing Kiddies. 

   Proficiat! 

 

* BEN SPYSSCHAERT en KEVIN PIEDFORT volgden de bijscholing Gymstars. 

   Proficiat! 

 

* DJINO JANSSENS, JOSIANE CLAES, DYLAN GEYBELS, KRIS GOVAERTS, YANTHE   

   VAN GORP, SASKIA PEENE,  MARK SCHEUNIS, EDDY VAN SCHEVENSTEEN, ELIZA 

   TORRES GONZALEZ, NELE DE BACKER en NINA VAN SCHEVENSTEEN volgen het  

   DIGITALE KADERWEEKEND van de Gymfed. 

   Proficiat! 

 

* BEN GOEDONS, YANTHE VAN GORP, CATO MEERT, ASTRID HOUVENAGHEL, ZOE DE  

   HOUWER, KARLIEN BRESSELEERS volgden de cursus jurylid in acrogym en leggen 

   kortelings hun examen af. 

   Succes! 

 

* DYLAN GEYBELS, JINTHE SCHEUNIS en SILKE VANDENBOSSCHE volgden de cursus  

   jurylid in tumbling en leggen ook kortelings hun examen af. 

   Succes! 

 

* MARK VAN BOXELAER (lesgever 55plus) duwt de strijd met zijn ziekte in de goede 

   richting.    Sterkte!  

 

* Op 09.10 overleed de moeder van GILBERT VERSTRAELEN  (voorzitter), de club  

   condoleert hiermee de familie. 



 



 

KRINGKAMPIOENSCHAP EDITIE 2020 NOODGEWONGEN UITGESTELD. 

 

Het CORONAMONSTER maakt dat we als club noodgedwongen het Kringkampioenschap dienen uit 

te stellen en te verplaatsen naar een latere datum op het turnseizoen. 

Positief is dat dit evenement dan nagenoeg zeker in de nieuwe gymhal Terlinden zal georganiseerd 

worden.  

Sinds KLIMOP RT MERKSEM de wisselbeker als gegeerd in de clubgeschiedenis bracht, bracht dit 

tegelijkertijd heel wat WISSELBEKERWINNAARS voort.  

De EERSTE wisselbeker werd door JOZEF VAN WEZENBEECK  

(internationaal jurylid artistieke gymnastiek en technisch directeur van Klimop RT Merksem) in 

1972 toegevoegd aan het clubkampioenschap, toen al met de instelling dat ieder clublid, van welke 

leeftijd of niveau dan ook, deze trofee moest kunnen winnen. 

De eerste beker was onderhevig aan heel wat toestanden. Van brand tot “gewoon verloren gezet “ 

over uiteindelijk een tweede uitgave van de oorspronkelijke beker. 

Toen Freddy Bolsius de beker in 1999 voor de derde maal won, besloot Elisa Krekels weduwe van 

CHAREL VAN SCHEVENSTEEN (ondervoorzitter) om een nieuw exemplaar aan de vereniging te 

schenken. 

 

Winnaars wisselbeker Jozef Van Wezenbeeck 

 

1972 WIJGERS THEO                                                    

1973 VAN BROECK ANITA                                           

1974 VAN MELE WILLY en WILLEPUT JOCELYNE     

1975 PEETERS NANCY                                                   

1976 MERTENS PEGGY                                                 

1977 VAN CARPELS MARCIA en SCHOTSMANS KATHY    

1978 MERTENS PEGGY                                                 

1979 SCHRAM HILDE en VAN TENDELOO PETRA              

1980 MOBER CHRISTINA                                              

1981 BODSON PEGGY                                                   

1982 VAN WALLE SASJA                                               

1983 BOLSIUS FREDDY                                                  

1984 WIERTZ WIM                                                         

1985 BODSON WENDY 

1986 BODSON WENDY 

1987 CELINI CHRISTIAN 

1988 CELINI CHRISTIAN     

1989 STANDAERT QUINCY 

1990 D’HAENENS JESSY 

1991 LAERMANS SOPHIE 

1992 D’HAENENS JESSY 

1993 LENAERTS TESSA 

1994 D’HEU ARANKA en DE WAEGENEERE NICKY 

1995 DE BEL BIANCA 

1996 ROGGEMAN TESS 

1997 BOLSIUS FREDDY 

1998 JANSSENS INES 

1999 BOLSIUS FREDDY 



 

  

Winnaars wisselbeker Charel Van Schevensteen 

 

2000 PAUWELS LAURANNE 

2001 JACOBS JILL 

2002 ANNAERT CARO 

2003 DIELS JESSICA 

2004 JANSSENS USCHI en ALEXANDER DIRK 

2005 JANSSENS INES 

2006 WILLEMS SHAUNI 

2007 VAN HECK EMILIE 

2008 SCHOUWAERTS NAOMI 

2009 ERAUW CHARLOTTE 

2010 JANSSENS PHILIP 

2011 VAN REGENMORTEL CINDY 

2012 HOUVENAGHEL ASTRID 

2013 BOLSIUS JENTE 

2014 BOLSIUS JENTE 

2015 HANNE VERMEIREN 

2016 JINTE SCHEUNIS 

2017 YANTHE VAN GORP 

2018 LENJA COLIC 

2019 HANNE VERMEIREN (cf. 2015) 

 

Gedurende het Kringkampioenschap blijft de wisselbeker een gegeerd voorwerp. Iedere gymnast is 

toch telkens weer geconfronteerd met het feit dat je wel DRIE maal de beker in de wacht moet 

slepen vooraleer die definitief gewonnen is. 

De allereerste doelstelling – ieder clublid komt in aanmerking – is in al die jaren zeker gehaald. 

Kijk maar even naar de namen van de winnaars, maar vooral wat er van hen is geworden zowel op 

sportief- als maatschappelijk vlak.   

Het KRINGKAMPIOENSCHAP zal zeker op een later moment nog voorkomen in het programma van 

alle gymnasten. 

 



VRIENDEN van GYMCLUB KLIMOP RT MERKSEM vzw en  

IEDEREEN AMBASSADEUR ! 

 

 

 

De VRIENDEN van KLIMOP RT MERKSEM is een formule waarbij familieleden, 

lokale personen, de middenstand en het bedrijfsleven de vereniging en de 

gymnasten in het bijzonder op een leuke manier kunnen ondersteunen. 

 

Het SUCCES van KLIMOP RT MERKSEM is te danken aan de evenwaardige 

benadering van zowel het basisniveau als het  recreatieve en het competitieve 

niveau dat we als gymnastiekvereniging constant trachten te houden.  

Het aantal clubleden  en met hen een groot deel aan inkomsten hangt hier 

steevast mee samen. 

Als u lid wenst te worden van  de VRIENDEN van KLIMOP RT MERKSEM, wat 

kan u dan doen voor de gymnastiekvereniging? 

 

U wordt een VRIEND van KLIMOP RT MERKSEM door een bedrag van 50 euro 

te storten op rekeningnummer BE 85 0682 0110 8006 

 

Met uw bijdrage bent u in eerste instantie een financiële steun voor ALLE 

gymnasten van KLIMOP RT MERKSEM 



In RUIL voor deze financiële steun bezorgen wij u het onderstaande: 

U bekomt een  bijhorende lidkaart  die u  KORTING geeft op de inkomprijs van  

alle wedstrijden in een organisatie van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen  

(uitgenomen de internationale wedstrijden/gala’s) 

U hebt een VERZEKERING lichamelijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt uiteraard enkel voor de activiteiten 

die onder de normale clubwerking  KLIMOP RT MERKSEM vallen. 

U bekomt het  GYMMAGAZINE van Klimop RT MERKSEM én het magazine 

GYMTALK van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 

U wordt geïnformeerd over alle sportieve- en nevenactiviteiten van zowel 

KLIMOP RT MERKSEM als van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 

U bekomt een PERSOONLIJKE  uitnodiging voor de jaarlijkse GYMDRINK van 

KLIMOP RT MERKSEM. 

U bouwt mee aan het vergroten van de GYMNASTIEKFAMILIE KLIMOP RT 

MERKSEM.  

Ziet u het groter en denkt u aan het sponsoren van de club, neem dan contact op 

met het bestuur van de vereniging. 

Wij denken graag met u mee om een formule te vinden die bij u past. 

IEDEREEN AMBASSADEUR! 

 



 

GYMHAL TERLINDEN 2.0 UITBOUWEN en DE WEG TERUG.  
 

 

 

 

Sinds 1980 is het Gemeenschapscentrum Terlinden één van de 

thuisbasissen van Klimop RT Merksem.  

Een piepklein schoolturnzaaltje op dat moment, met een kleine berging, 

lekkende douchecabines, een verouderde kleedkamer en dito toiletten, 

maar er werd stevig getraind. 

Klimop RT Merksem trainde daarenboven in verdeelde slagorde want wij 

waren ook nog actief in de stedelijke basisscholen aan de 

Borrewaterstraat, de Sint Bartholomeeusstraat en Sporthal Rode Loop. 

Sinds 5 januari 1998 werd aan de achterzijde van het 

Gemeenschapscentrum, Gymhal Terlinden in gebruik genomen. 

Sinds januari 2019 zijn er verbouwingswerken aan deze gymhal aan de 

gang om de ruimte te vergroten. 

Klimop RT Merksem zou binnen een zeer korte termijn de kwantiteit en de 

kwaliteit in haar ledenbestand goed combineren. 

Tenminste dat was een strak plan. 

Daardoor en daarvoor vond onze vereniging elders onderdak, dankzij de 

sportdienst van A. 

Sporthal Roosendael, zowat 500 meter verderop in de Speelpleinstraat 

werd tijdelijk “THE GYMplace to be” . 

De verhuis terug zal weer een stevige onderneming worden. 

Hiervoor rekenen wij opnieuw op U …     

Wil u meehelpen geef u dan op in de cafetaria of schrijf uw naam bij op de 

lijst van de medewerkers. 

Wij focussen op een weekend voor het einde van het jaar 2020. 

Kan het vroeger des te beter maar verbouwen kost blijkbaar veeeeel tijd. 

 



 

Ja, want met het einde van de verbouwingswerken is de gymhal natuurlijk 

nog niet gebruiksklaar.  

Er moeten nu eenmaal nog meer specifieke turntoestellen gemonteerd 

door specialisten. 

Wat verwachten wij van u: Demonteren (onder begeleiding) turntoestellen 

                                        en – materialen vanuit sporthal Roosendael. 

                                        Verpakken klaar voor transport vanuit  

                                        Sporthal Roosendael. 

                                        Uitpakken na transport in nieuwe zaal  

                                        Gymhal Terlinden 2.0 

                                        Monteren en plaatsen (onder begeleiding)  

                                        turntoestellen en -materialen.  

 

Wat bieden wij u: broodmaaltijd, drankjes, enthousiast teamwork, 

                          uitnodiging Gymdrink. 

 

Wij rekenen op 60 mannen en vrouwen! 

Enthousiaste menskracht en met de ervaring en motivatie tijdens de 

vorige verhuis moet ook dit weer lukken.   

 

Correcte data en uren volgen … d.i. vooral en voornamelijk afhankelijk 

van de stad A. 

In 2019 werd dit een geslaagde onderneming … in 2020 vast ook! 

 

  


