PUBLICATIE VAN 14-09-2020 TOT 28-09-2020:
NIEUWS1:
ICONISCHE JUMPING POLYT
Jumping Polyt buigt, uit voorzorg, voor Corona.
Met veel spijt in het hart heeft Jumping Polyt besloten om geen jumping te geven dit jaar. Deze druk bezochte jumping organiseerde het langst van
allemaal een jumping exclusief bij de TRENS. Maar het succes van veel publiek en erg veel gezelligheid is juist in deze Corona-tijd een sluipend
gevaar gebleken. Jumping Polyt heeft daarom in al haar wijsheid besloten dit jaar géén jumping te geven. Waar dikwijls op andere TRENS
jumpings de COVID-19 maatregelen goed na te leven zijn, is dat bij Jumping Polyt niet te garanderen, anders dan dat het ten koste gaat van de
oorspronkelijke opzet van gezelligheid met heel veel publiek.
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NIEUWS2:
LEO (POLYT) VANBROEKHOVEN
-pur sang paarden man (Bij paarden geeft pur sang aan dat het een paard van zuiver ras is, een volbloedpaard dus en dat geldt zeker ook voor Leo).
-gedreven en volhardend
-hij nam in 2006 met een club vrienden het initiatief om een TRENS jumping te organiseren.
-vanaf jumping 1, was het een drukte van jewelste, zowel aan deelnemers als aan publiek.
-duizenden euro’s werden geschonken aan goede doelen.
-tot wel 100 vrijwilligers zijn er bij betrokken.
Video LINK:
https://tvmol.be/verenigingen/vzw-jumping-polyt
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NIEUWS3:
MET VOORSPONG DE DRUKST BEZOCHTE TRENS-JUMPING
Het was schrikken geblazen toen wij dit mochten vernemen. Het zou hun 14e TRENS jumping worden die zij onafgebroken hielden met alles erop
en eraan.
Natuurlijk kun je zo'n evenement niet in je eentje organiseren. Daar was zijn hele familie bij betrokken met heel veel streekgenoten en overige
vrijwilligers. Jumping Polyt stond steeds bol van gezelligheid in een prachtige jumping entourage.
Goed doel:
steeds werd er erg groot deel van de baten geschonken aan een goed doel. Vele instellingen zijn daar erg blij mee geweest en zijn dit nog steeds.
Mini jumping op zaterdag:
Een spontaan ontstane mini-jumping voor de allerjongsten, steeds elke zaterdag voor de grote jumping op zondag.
Opa, Oma, Vader, Moeder en verdere aanhang waren er steeds bij. Jumping Polyt zorgde voor de sportieve invulling maar natuurlijk ook voor een
natje en een droogje.
Dit alles zullen we dit jaar moeten missen bij de TRENS.
d. Bedankt Jumping Polyt
Met grote treurnis in ons hart zullen wij deze realiteit moeten aanvaarden. Niet voor niets hebben wij lang gewacht om Jumping Polyt van onze
kalender te halen.
Het was voor ons als TRENS nauwelijks te bevatten.
Geen JUMPING POLYT dit jaar, maar hopelijk komen jullie terug.
Wij als TRENS koesteren jullie jumpings en zullen jullie heel erg missen. Zeg nooit, nooit Leo, dus wie weet tot........!
Namens,
TRENS Turnhout,
Bestuur.
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