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1. Turnfeest 

Op 6 mei vond ons turnfeest plaats in de sporthal van Schelle. De Jeugdraad van onze turnkring 

heeft gedurende een heel jaar hard gewerkt om aan dit turnfeest een speciale uitstraling mee te 

geven en ze zijn daar voor 100% in geslaagd. Dit turnfeest was zonder te overdrijven speciaal 

en super te noemen. De felicitaties kwamen dan ook van alle kanten. Het valt dus moeilijk om 

binnen 2 jaar nog beter te doen. Hoewel……de jeugdraad heeft reeds nieuwe ideeën. Het wordt 

dus uitkijken voor 2014. In 2013 is er dus geen turnfeest, maar wel zoals vorig jaar een 

showdag in onze eigen turnzaal. 

 

                              
 

2.  Springfestival   

Op zaterdag 16 juni 2012 gaat ons 2
de

 springfestival door in de turnzaal van ‘De Klim’. Alle 

gymnasten zijn uitgenodigd om die namiddag op alle springtoestellen te komen spelen en 

springen. Er wordt die namiddag geen les gegeven, hoewel de trainers aanwezig zullen zijn. Die 

namiddag is het enkel fun op de grote trampolines, dubbele minitrampoline, minitrampolines, 

airtrack, springkasteel. Vrienden en familieleden mogen die namiddag ook meespringen, 

ouders, grootouders, nonkels, tantes, buurmensen ea zijn allemaal welkom. Voor hen wordt 

voor een natje en een droogje gezorgd in onze ‘Creativa Bar’. Op het springfestival ‘moet’ er 

dus niets, maar ‘mag’ alles. De juiste uurregeling vind je op de website. 



2 Creativa Schelle VZW - website: www.creativaschelle.be – e-mail: info@creativaschelle.be 

 Verantwoordelijke uitgever: Walter Van Linden, Laarhofstraat 102, 2627 Schelle 03/8872374 
                      

 

 

 

3. Wedstrijden 

Onze gymnasten namen dit afgelopen jaar aan meerdere wedstrijden deel. De uitslagen kan je 

vinden op onze website 

Speciaal vermelden we hier: 

- De 1
ste

 plaats voor de juniors aerobic op het Belgisch kampioenschap in Tubize op 

17/03/2012 

- Een 2
de

 plaats van de jongeren aerobic op het Belgisch kampioenschap in Tubize op 

17/03/2012 

 

- De 2
de

 plaats van Noah Houbrechts 

op het Belgisch kampioenschap 

Tumbling in Hechtel-Eksel op  

29/04/2012 

 

Er resten ons nu nog 2 

tumblingwedstrijden: nml de Aktiva Cup 

op 23 juni en de Internationale wedstrijd 

Forza Gymnastica te Goes Nederland op 

30 juni. 
  
 

4.  2012-2013 

Zoals je kan zien zit de afdeling aerobic duidelijk in de lift. Vanaf volgend jaar zullen onze 

aerobicgymnasten aantreden in de volgende disciplines: individueel jongeren en juniors, trio’s 

jongeren-juniors en seniors. 

We starten het nieuwe seizoen 2012-2013 met nieuwe groepen nml. Jazzdance en kinderdans 

Zoals je kan merken wordt onze turnkring een vereniging met een allround aanbieding inzake 

beweging. Hieronder vermelden we nog eens de keuzemogelijkheden: 

- Recreagymnastiek vanaf 3 jaar 

- Trampoline (recrea) 

- Tumbling:  starters, beloften en supers 

- Jazzdans 

- Kinderdans 

- Hiphop 

- Acrogym: groep (demo), paren, trio’s 

- Aerobicdans (demo): jeugd, jongeren, volwassenen 

- Aerobic competitie: individueel, trio’s  

 

5.  Filmavond en sleepover 

We willen ons seizoen afsluiten op een ludieke manier, daarom organiseren we een filmavond 

met een sleepover in de turnzaal. Dit zal doorgaan op 30 juni vanaf 19.00u. Er zijn 2 sessies 

voorzien: om 19.00u een knotsgekke film voor jong en oud (in het Nederlands). De anderen 

(vanaf 12 jaar) worden verwacht om 21.00u voor nog een knotsgekke film (in het Engels) en 

kunnen overnachten in de zaal. Er zijn dikke matten voorhanden om een echte slaapkamer te 

improviseren. ’s Anderendaags wordt een ontbijt voorzien. 

 

6.  Fotowedstrijd 

Zoals vorig jaar organiseren we opnieuw een fotowedstrijd. Het reglement kan je vinden op de 

website. Opnieuw zijn er 3 categorieën: mooiste landschapsfoto, mooiste turnfoto, gezelligste 

vakantiefoto. 

Dus foto’s trekken en je selectie doorsturen naar fotowedstijd@creativaschelle.be   
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7.   Acro 

Spreekt acrogym je aan? Onze club geeft jullie graag de mogelijkheid je hierin te verdiepen.    

                             

                      

 

We zijn voornamelijk op zoek naar 

onderpartners tussen 14 en 23 jaar. Voel je 

je geroepen? Aarzel dan niet ons te 

contacteren, bijvoorbeeld via ons 

mailadres: info@creativaschelle.be  of 

rechtstreeks naar onze trainster Sonja 

Eijsackers. 

 

 

                       

8.  Competitiegroepen 

Zoals iedereen ondertussen wel weet draait Creativa op een hoog niveau. Getuige daarvan zijn 

de nationale podiumplaatsen en titels. 

We willen dit hoog niveau aanhouden en plannen daarom: 

o Stage aerobic de eerste week van juli 

o Internationale wedstrijd Tumbling in Portugal (Loulé) op 6-7 september 2012  

o Internationale wedstrijd Aerobic in Duitsland (Neustadt op 28 oktober 2012  

o Internationale wedstrijd Tumbling in Engeland (Gillingham) op 1 en 2 november 

2012  

                                              

 

 

9. Juryleden 

Onze club telt reeds verscheidene juryleden 

en ook dit jaar hebben zij heel wat 

wedstrijden moeten jureren, waarvoor onze 

dank aan Sven, Wim, Tim, Evi, Paulien en 

Walter voor tumbling en Bart voor acro. 

Nochtans is er steeds nood aan nieuwe 

juryleden en dit vooral voor acro en aerobic.  

 
        

 

            
                                                                  

 

Ouders en oudere gymnasten (vanaf 16 jaar) 

die zich geroepen voelen om de taak van 

jurylid op zich te nemen, kunnen hun naam 

opgeven, dan geven we jullie zo vlug 

mogelijk de data door van de jurycursussen. 

Zij die geïnteresseerd zijn om in de aerobic 

te jureren kunnen de stage aerobic volgen de 

eerste week van juli. 
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10. Cartridges en Toners 

Koken kost geld. 

Daarom zijn we ook met onze vereniging steeds op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten . 

Een oude bron van inkomsten zijn lege cartridges en toners, deze worden opgehaald door een 

gespecialiseerde firma die een vergoeding geeft per lege cartridge. Gooi ze dus niet in de 

vuilbak, maar geef ze met je zoon of dochter mee naar de wekelijkse training. Wij zorgen er 

wel voor dat ze op de juiste plaats terecht komen. Dank bij voorbaat. 

 

11. Dank 

Als laatste willen we iedereen danken voor het fantastische turnjaar 2011-2012: gymnasten,  

ouders, medewerkers, trainers, juryleden en uiteraard ook al onze sponsors. 

 

 

 

                                                                                                               

 
                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


