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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  
 
THERE IS NO SUCH A THING AS A FREE RUN  
 

 
 
 
KLIMOP RT MERKSEM, uw GYMCLUB, beweegt zich momenteel in een snel 
VERANDEREND en COMPLEX SPORT- en MAATSCHAPPELIJK LANDSCHAP. 
Een turnvereniging zoals Klimop RT Merksem stoelt op GEMOTIVEERDE 
VRIJWILLIGERS.  
Een groot deel van de clubwerking put daar ook zijn de kracht uit, maar het is  niet  
omdat je als vereniging veel vrijwilligers hebt, dat je niet tot een zekere vorm van 
PROFESSIONALISERING moet komen. 
Het is niet omdat je niet betaald wordt voor je werk, dat je niet een bepaalde 
STANDAARD moet behalen in zake GOED BESTUUR.  
Binnen het beleid stelden we al per BESTUURSFUNCTIE een BESTUURDERSPROFIEL 
op. 
Maakten we taak-, taakafspraken en lanceerden we een GEDRAGSCODE ondersteund 
door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen in het document Gymtastisch Sporten.  
Voor alle bestuurders, trainers, lesgevers en vrijwillige medewerkers.   



 

Welke taken, verantwoordelijkheden, achtergrond en competenties zijn vereist ?  
Qua PROFESSIONALISERING ging Klimop RT Merksem al een aantal jaren geleden in 
zee met HLB/Antwerpse Fiducia als een onafhankelijk financieel orgaan, i.v.m. de  
correcte verwerking van de BOEKHOUDING.  
Tegelijkertijd wordt onze vereniging geconfronteerd met een steeds groter wordende 
WAAIER van organisaties en instanties of dit nu HET LOKALE (sportdienst, buurtsport, 
scholen, …) of HET BOVENLOKALE (Sport Vlaanderen, federale overheid, … )niveau 
betreft. 
Het ontstaan van GESPECIALISEERDE DIENSTEN of ambtenaren ( preventie, 
diversiteit, milieu, …) of steeds verdergaande DIFFERENTIATIE (senioren, kansarmen,  
veranderende stad …) voedt de explosie van actoren.  
Dit betekent dat KLIMOP RT MERKSEM netwerken als een must aan- en ervaart. 
NETWERKEN als een bijzondere vorm van samenwerken. 
Leden van de Raad van Bestuur, bestuursleden, lesgevers, trainers, vrijwilligers en 
ouders van de ouderparticipatie namen daarom deel, in de maand oktober, aan de 
BRAINSTORMING van de vereniging. 
Klimop RT Merksem was er te gast in de lokalen van Primavera een buur in de 
Terlindenhofstraat. 
Brainstorming, een moment waar zowel  een korte- als lange termijnvisie en -actie 
besproken word. 
 

 
 
 
MEE-DENKEN, MEE-PRATEN, maar vooral MEE-DOEN voor iedereen die een 
engagement aanging en zijn verantwoordelijkheid opneemt in de vereniging. 
Door ziekte van de voorzitter werden de thema’s  GYMHAL TERLINDEN FASE II en 
een NIEUW BELEIDSPLAN in een zeer verkorte versie besproken. Waarna de aandacht 
in het eerste luik werd toegespitst op wat maakt Klimop RT Merksem vandaag UNIEK, 
de GEDRAGSCODE en TAAKAFSPRAKEN. Dankzij SABINE FIERS en EDDY 
ADRIAENSSENS van E-POS CONSULT werden elementen van belang voor het bepalen 
van een MISSIE en VISIE, INTERACTIEF, met de ganse groep aanwezigen bepaald. 
Tevens een aanzet tot een ACTIEPLAN naar de inhoud van het beleidsplan.  
IEDEREEN AMBASSADEUR. 



 

 

 
 
Hierna werd de voormiddag afgesloten met het GALA van de GOUDEN KAAS.             
In de namiddag ging het onverdroten verder met  TO GO THE EXTRA MILE, van 
GISTEREN, NU en STRAKS, TURNGALA 2020 en het project  WE ARE NEXT.  
Tijdens de rondvraag  kwamen nog verschillende en verscheidene WERKPUNTEN aan 
bod.  
Uiteindelijk werd er met POSITIEVE en CONSTRUCTIEVE ideeën nog nagekaart en 
werd alles opgeruimd als ONE TEAM. 
 
WE ARE NEXT 
.  

 
 
De BRAINSTORMING anno 2017 was een gepast HELICOPTERVIEUW. 
Kortom GESLAAGD! 



 



 

 
 
 

KRINGKAMPIOENSCHAP   -   ste  EDITIE 
 
I  het edst ijdp og a a a  de g lu  ee t het lu ka pioe s hap ee  
to h el, iet te o de s hatte  plaats i . 
Ee  a ti iteit aa aa  IEDER lu lid ka  deel e e . 
Zo aa  ee  toets, … ee  g at h. 
Het geheel o t ee  i di iduele o petitie aa  de e s hille de 
leeftijds atego ieë  i gedeeld, aa aa  de TITEL a  KRINGKAMPIOEN 
e o de  is. 

Daa e o e  is deze tu a ti iteit ee  aatstaf o  aa  de te h is he 
k aliteite , de t ai aa heid e  de o ele k a ht a  de eige  g aste  te 
peile . 
Ee  deel e e  ka  op oo aa de dat hij/zij het hoogste ge iddelde aa tal 
pu te  eet te s o e , de WISSELBEKER “ CHAREL VAN SCHEVENSTEEN “ i  de 

a ht slepe . 
De oeilijkheidsg aad a  deze i te e k i g edst ijd stijgt elk jaa  og 

este dig l. o dat aa  de asis a  ee  ete e sta tpositie ka  e t okke  
o de . 

Zo el op spo tte h is h als o eel lak zulle  de opd a hte  au  op elkaa  
aa sluite . 
Daa o  o dt het i di iduele ka akte  a  de o e ige s oo  het g ootste 
gedeelte OPGELEGDE OEFENSTOF, doo  de lesge e s oo e eid. 
De toetse  o e  zo oo  elkee  ee  opd a ht die at aa  is i e  haa  of 
zij  ogelijkhede . Dit geldt duidelijk als e t ekpu t. 
Nie a d tu t dus o e  zij  petje! 
O  hie o e  tot ee  o je tie e eoo deli g te ko e , o de  deze 
oefe i ge  da  ook ege s de het o de li ge leeftijds e s hil e  de ee  of 

i de e e a i g a  ee  g ast o de e deeld i  g kids jo ge s e  
eisjes , juffe s, k ape , tu ste s e  tu e s e  dit alles og ee s i  3 
oeilijkheidsg ade . 

De HOOGSTE GRAAD, aa i  de oeilijkste o de dele  e at zitte . 
De MIDDELBARE GRAAD, aa i  de tu -te h is he dele  i de  oeilijk zij . 
De LAGERE GRAAD, aa  eelee  ee oudige tu oefe i ge  de opga e 
o e . 

 
 
 



 

 
 
G aste  die eho e  tot de i ig , p é- o petitie of o petitie 
e t ekke  ook u ee  et ee  ha di ap a  – ,5 pt . , op de totaals o e 

t.o. . de deel e e s uit de  “ asis g astiek “. 
Pe  afdeli g zij  e  zodoe de d ie of ee de e  e  ae uo  ka pioe e  

ogelijk: d. .z. dat e  pe  oeilijkheidsg aad éé  ka pioe e  gek oo d o dt 
e  ee  apa te a gs hikki g o dt opge aakt. 
Het lu ka pioe s hap is ee  o ga isatie, i lusief de p ijsuit eiki g, die op  
dag plaatsg ijpt. 
De o petitie spitst zi h toe op ZATERDAG  NOVEMBER e.k. i  G hal 
Te li de  aa  de Te li de hofst aat. 
Aa  de sta t  o  u  staa  de TURNSTERS en TURNERS, late  o  u  
ko e  JUFFERS en KNAPEN aa  de eu t e  o  u  sluite  de GYMKIDS de 
o petitie af. 

De ju  esteedt aast de uit oe i g a  de tu te h ieke  ook aa da ht aa  
de o delijkheid aa ee de g aste   zi h p ese te e . 
Zoals elk jaa  zij  oude s, g ootoude s, e  a de e suppo te s elko  o  hu  
fa o iete   aa  te oedige . 
Wie ee  ga se dag il lij e  ka  dat, a t het taptea  oo ziet het odige 
aa  oodjes e  d a kjes! 
T aditieget ou  zij  e  ook p ijze  eggelegd oo  elke deel e e . 
Medailles, diplo a’s e  e ette . 
De PRIJSUITREIKING, op dezelfde dag, is oo zie  o  u . 
De eest att a tie e p ijs lijft atuu lijk de issel eke  “ Cha el Va  
S he e stee  “. 
JINTE SCHEUNIS e gt de issel eke  te ug i  de edst ijd … aa  … ie zal 
he  deze aal e o e e !? 
 
WESTRIJDKLEDIJ KRINGKAMPIOENSCHAP  
 
GYMKIDS 
          Meisjes: ood o deau  aillot 
          Jo ge s: z a te si glet + z a te oek 
JUFFERS                      ood flu eel aillot + z a te oek 
KNAPEN                      lau  T-shi t + e u/ itte ko te oek 
TURNSTERS                ood flu eel aillot + z a te oek 
TURNERS                    lau  T-shi t + e u/ itte ko te oek             



 

KRINGKAMPIOENSCHAP KENT EEN LANGE REEKS BEKERWINNAARS 
 
Sinds KLIMOP RT MERKSEM de wisselbeker als gegeerd in de clubgeschiedenis bracht, bracht dit 
tegelijkertijd heel wat WISSELBEKERWINNAARS voort. De 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      1987 CELINI CHRISTIAN 
1973 VAN BROECK ANITA     1988 CELINI CHRISTIAN  
1974 VAN MELE WILLY en WILLEPUT JOCELYNE  1989 STANDAERT QUINCY  
1975 PEETERS NANCY        1990 D’HAENENS JESSY 
1976 MERTENS PEGGY                                           1991 LAERMANS SOPHIE 
1977 VAN CARPELS MARCIA en SCHOTSMANS KATHY  1992 D’HAENENS JESSY 
1978 MERTENS PEGGY                                  1993 LENAERTS TESSA 
1979 SCHRAM HILDE en VAN TENDELOO PETRA      1994 D’HEU ARANKA en 
1980 MOBER CHRISTINA                                                           DE WAEGENEERE NICKY 
1981 BODSON PEGGY                                        1995 DE BEL BIANCA  
1982 VAN WALLE SASJA                                        1996 ROGGEMAN TESS 
1983 BOLSIUS FREDDY                                         1997 BOLSIUS FREDDY  
1984 WIERTZ WIM        1998 JANSSENS INES 
1985 BODSON WENDY      1999 BOLSIUS FREDDY 
1986 BODSON WENDY 
  
Winnaars wisselbeker Charel Van Schevensteen 
2000 PAUWELS LAURANNE     2015 HANNE VERMEIREN 
2001 JACOBS JILL      2016 JINTE SCHEUNIS 
2002 ANNAERT CARO      2017 ………    
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 
 
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.   



 
 
                                  
 
 
 

 
  

ACTIVITEITEN 2017-2018 
 
Data kunnen veranderen, aangezien wij de eventuele organisaties van de andere clubs niet allemaal 
kennen. 
 
Oktober 2017 
07.10  BRAINSTORMING (Primavera) voor alle lesgevers/trainers/bestuurders/ 

vrijwillige medewerkers. 
12.10 t/m 15.10 EAGC Acro met een succesvol Team Belgium. 
15.10    Thematraining/Clinic Acrogym i.s.m. Gymfederatie (Merksem).  
19.10 t/m 22.10 EK Acrogym. 
21 en 22.10  KADERWEEKEND Gymnastiek (Gent) voor alle lesgevers, trainers en 

bestuurders. Wie er niet bij was had ongelijk omtrent zoveel nieuwe informatie.  
21.10   Dag van de sportclubbestuurder (UIA Wilrijk). 
30.10 t/m 03.11 HERFSTTURNSTAGE in Gymhal Terlinden.  

 
 
 
November 2017 
 
03.11     TOONMOMENT + Limburgse BBQ + Halloweenfuif  
 

  



 
 
                                  
 
 
 

 
  

 
 
13.11 t/m 19.11 Wereldkampioenschap Tumbling Jeugd in Sofia (Bulgarije) met deelname 

Merksemse gymnast DYLAN GEYBELS. 

 
15.11   OUDER- en KINDTURNEN via KLEUTERGYM 

 
 
18 en 19.11  ATAC interclub in Acrogym (Merksem)  
   Deelname Deelname Klimop RT Merksem TEAM ACROGYM 

 
 



 
 
                                  
 
 
 

 
  

 
 

KRINGKAMPIOENSCHAP 25.11. 2017 
(met prijsuitreiking) 

GYMHAL TERLINDEN 
Zaterdag 25.11.17 om 10u00 Turners en Turnsters 

                                                                                14u00 Gymkids 
                                                                                16u00 Juffers en Knapen 
                                                                                18u00 Prijsuitreiking   
                                    
 
26.11    ALTISCUP interclub Tumbling (Hulshout) 
   Deelname Klimop RT Merksem TEAM TUMBLING. 
 
December 2017 
03.12    KEMPENCUP interclub TUMBLING en  ACROGYM (Oud-Turnhout). 
   Deelname Klimop RT Merksem TEAM TUMBLING. 
 
06, 07,08.12   St. NIKLAAS en ZWARTE PIET op bezoek bij Klimop RT Merksem 

in Gymhal Terlinden. 
 

 
 
16.12   CURIEUS KWIS in Gymhal Terlinden. Uw team is toch ingeschreven? 
16.12 en 17.12 GYMGALA (Merksem Lotto Arena) met deelname BEN GOEDONS uit onze  
   Club. 

 
 



 
 
                                  
 
 
 

 
  

22.12    OPENLUCHTFUIF Jongerenactiviteit Klimop RT Merksem. 
25.12 t/m 08.01.18 SchoolkerstvakantieTRAININGEN  
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 2017-2018 
 
Januari 2018 
06 en 07.01  SYTA interclub Acrogym (Breendonk)  
 

 
 
08.01.18 START TWEEDE HELFT TURNSEIZOEN 2017-2018 
13 en 14.01  Provinciaal Kampioenschap Antwerpen  TUMBLING C-niveau (Niel). 
                            Provinciale voorronde 1 ACROGYM C/I-niveau (De Panne). 
                             Recreatoernooi ACROGYM (Heusden). 
20 en 21.01  Provinciale voorronde 1 TUMBLING I-niveau (Hulshout). 
                             Provinciale Voorronde 1 ACROGYM A/B-niveau (Oostende).   
23.01   Viering verdienstelijke leden/topsport district Merksem.  Demo Acroteam. 
27 en 28.01  Provinciale Voorronde 1 TUMBLING A/B-niveau (St-Gillis-bij-Dendermonde). 
                             Provinciaal voorronde 2 ACROGYM C/I-niveau (Bazel). 
 
Februari 2018 
03 en 04.02  Provinciaal Kampioenschap Antwerpen ACROGYM A/B-niveau (Niel). 
                            Provinciale Voorronde 2 TUMBLING C-niveau  (Vosselaar).  
09.02   Sporting A Gala, stad Antwerpen. 
10 en 11.02  Provinciale voorronde 3 ACROGYM C/I-niveau (Leuven). 
12.02 t/m 16.02 KROKUSTURNKAMP in Gymhal Terlinden.                              
24 en 25.02  Provinciale voorronde 2 TUMBLING I-niveau (Ingelmunster). 
   DEMOTEAMHAPPENING (Oostende). 

Recreatoernooi Acrogym (Mariakerke).                         
Maart 2018 
03 en 04.03  Provinciale voorronde 4 ACROGYM C/I-niveau (Alken). 
                             Provinciale voorronde 2 TUMBLING A/B-niveau (Petegem-aan-de-Leie) . 
10 en 11.03  Provinciale voorronde 3 ACROGYM A/B-niveau (Maldegem). 
                            Provinciale voorronde 3 TUMBLING C-niveau (Schelle). 
10.03   ALGEMENE VERGADERING VZW + GYMDRINK ? 
17 en 18.03  KLOKKE ROELAND CUP ( democircuit ) (Mariakerke). 
                            Provinciale voorronde 3 TUMBLING I-niveau (Varsenare).                         
24.03   PAASGEBEUREN KLEUTERS/GYMKIDS. 
24 en 25.03  VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM C/I-niveau (De Panne). 
                             Provinciale Voorronde 3 TUMBLING A/B-niveau (Balen).   
 
APRIL 2018 



 
 
                                  
 
 
 

 
  

01 t/m 15.04  WK ACROGYM (Sportpaleis Antwerpen). 
                             Schoolpaasvakantietrainingen Gymhal Terlinden. 
01 en 02.04  PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN Acrogym A/B-niveau 

(Breendonk). 
21 en 22.04  VLAAMS KAMPIOENSCHAP TUMBLING A/B/I-niveau (Ekeren). 
                             MANEBLUSSERSCUP Democircuit (Mechelen). 
28 en 29.04  VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Breendonk). 
 
Mei 2018  
05 en 06.05  VLAAMS KAMPIOENSCHAP TUMBLING C-niveau (Mechelen). 
                             ROS BEIAARD CUP Democircuit (Dendermonde). 
19 en 20.05  BELGISCH KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Mariakerke). 
                           BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING A/B-niveau (Essen) .   
26.05   Best of Showteams Finale (Gent). 
23.05 t/m 23.06 OPEN TRAINING en TALENTDAYS in ACRO/TUMBLING/DEMO in Gymhal 
                                 Terlinden. 
Juni 2018 
 
                    

KLIMGYM 
Zaterdag of Zondag 

in de maand Juni 2018 
Gymhal Terlinden om 14u00 

Aansluitend heerlijk Restaurant 
 

Alle clubleden nemen deel! 
 
04.06 t/m 22.06 INITIATIELESSEN/PROEFLESSEN in Basisgymnastiek. 
 
23 en 24.06  Deelname Turnsters/Turners aan “ Ludwichhafen Bruist “ (Duitsland). 
 

 
 
23.06   EINDESEIZOENSFEEST   “KREIG ER GIN GENOEG VAN” ??? 
 

 
 
 
 



 
 
                                  
 
 
 

 
  

 
 
VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … 
 
-  STEVEN DIJKSTEEL stapt in als MENTAAL BEGELEIDER 
 binnen de club en wordt tevens API = Aanspreek Punt Integriteit. 

Succes! 
 
-  Na de OS van Brazilie (2016) vervallen alle jurybrevetten in alle categorieen en 

dienen de juryleden allemaal opnieuw een examen af te leggen omtrent hun kennis 
van het reglement. 

   Veel succes aan onze kandidaten : 
SHAUNI COENEN, ELIZA TORRES GONZALEZ,  
NINA VAN SCHEVENSTEEN, ERIK VAN NUETEN en NELE DE BACKER, 
binnen de nieuwe Olympische cyclus. 

 
-  SAKIA PEENE engageert zich als jurylid DEMO. Veel succes! 
 
-  Tijdens het Kaderweekend van de Gymfed volgden heel wat 
    Klimopers een bijscholing of clinic. 

DJINO JANSSENS, JOSIANE CLAES, PEGGY BODSON, NELE DE BACKER, 
ERIK VAN NUETEN, NINA VAN SCHEVENTEEN, ELIZA TORRES  

  GONZALEZ, SAKIA PEENE, MARK SCHEUNIS, GUY VAN SPITAEL,  
PATSY MARTENS, MARC VAN BOXELAER, YANTHE VAN GORP en 
EDDY VAN SCHEVENSTEEN. Knap! 

 
-  Defilibreren en Reanimeren werd dan weer gevolgd bij het Rode Kruis en 

aangereikt via het district door SASKIA PEENE, MARK SCHEUNIS, GEERTE 
BLEYEN en YANTHE VAN GORP. 

   Safety first! 
 
-  Klimop RT Merksem neemt deel aan het project WE ARE NEXT  

voor 13 tot 17 jarigen – van de Gymfed, met als coaches SASKIA PEENE,  
FLOR BUELENS en LENNY VAN SCHEVENSTEEN.  

  Succes! 
 
 
 
 



VRIENDEN a  GYMCLUB KLIMOP RT MERKSEM z  e  IEDEREEN AMBASSADEUR ! 

 

De VRIENDEN a  KLIMOP RT MERKSEM is ee  for ule aar ij fa ilielede , lokale perso e , de idde sta d 
e  het edrijfsle e  de ere igi g e  de gy aste  i  het ijzo der op ee  leuke a ier ku e  o dersteu e . 

Het SUCCES a  KLIMOP RT MERKSEM is te da ke  aa  de e e aardige e aderi g a  zo el het asis i eau 
als het  re reatie e e  het o petitie e i eau dat e als gy astiek ere igi g o sta t tra hte  te houde .  
Het aa tal lu lede   e  et he  ee  groot deel aa  i ko ste  ha gt hier stee ast ee sa e . 
Als u lid e st te orde  a   de VRIENDEN a  KLIMOP RT MERKSEM, at ka  u da  doe  oor de 
gy astiek ere igi g? 

U ordt ee  VRIEND a  KLIMOP RT MERKSEM door ee  edrag a  5  euro te storte  op reke i g u er 
BE 8  8   8  
 
Met u  ijdrage e t u i  eerste i sta tie ee  fi a iële steu  oor ALLE gy aste  a  KLIMOP RT MERKSEM 

I  RUIL oor deze fi a iële steu  ezorge  ij u het o derstaa de: 

U eko t ee   ijhore de lidkaart  die u  KORTING geeft op de i ko prijs a   alle edstrijde  i  ee  orga isatie 
a  de Gy astiekfederatie Vlaa dere   uitge o e  de i ter atio ale edstrijde /gala’s  

U he t ee  VERZEKERING li ha elijke o ge alle  e  urgerlijke aa sprakelijkheid. Deze erzekeri g geldt 
uiteraard e kel oor de a ti iteite  die o der de or ale lu erki g  KLIMOP RT MERKSEM alle . 

U eko t het  GYMMAGAZINE a  Kli op RT MERKSEM é  het agazi e GYMTALK a  de Gy astiekfederatie 
Vlaa dere . 

U ordt geï for eerd o er alle sportie e- e  e e a ti iteite  a  zo el KLIMOP RT MERKSEM als a  de 
Gy astiekfederatie Vlaa dere . 

U eko t ee  PERSOONLIJKE  uit odigi g oor de jaarlijkse GYMDRINK a  KLIMOP RT MERKSEM. 

U ou t ee aa  het ergrote  a  de GYMNASTIEKFAMILIE KLIMOP RT MERKSEM op de eg aar het 
-jarige estaa .  

 
Ziet u het groter e  de kt u aa  het spo sore  a  de lu , ee  da  o ta t op et het estuur a  de 

ere igi g. 

Wij de ke  graag et u ee o  ee  for ule te i de  die ij u past. 

IEDEREEN AMBASSADEUR!  

 



Ready for the

Curieus Quiz

Quizmaster: John & Jacques
Wanneer: Zaterdag 16 december 2017

20u (deuren: 19u30)
Waar: Klimop RT Merksem

Terlindenhofstraat 150
2170 Merksem

Inschrijven voor 9 december 2017
Max 4 personen per ploeg - 10 euro per ploeg
Inschrijven + betalen in de cafetaria bij  Guy, Mark, Josiane of Peggy
Of via mail: peggy.bodson@telenet.be of jvanlancker@skynet.be

mailto:peggy.bodson@telenet.be
mailto:jvanlancker@skynet.be
mailto:peggy.bodson@telenet.be
mailto:jvanlancker@skynet.be



