
 

     

   

                  

                              
 

Het turnseizoen loopt stilaan ten einde en we plannen nu reeds het volgend seizoen 2014-2015.  

Het wordt voor het bestuur en de trainers een grote uitdaging om het volgend jaar nog beter te doen dan 

afgelopen seizoen. Maar met het enthousiasme en de werkkracht van ons trainersteam moet dit wel lukken! 

 

- Wedstrijden 

Hoewel we aan het eind van een zeer druk wedstrijdseizoen zijn gekomen, hebben we nog een resem 

wedstrijden af te handelen. 

Op 21 juni gaat de Aktivacup in Berendrecht door en op 28 juni springen alle wedstrijdgymnasten tumbling 

nog op de Internationale ForzaGymwedstrijd te Goes Nederland. 

Onze A-gymnasten kunnen wel even uitrusten tijdens de vakantie, echter niet te lang want begin september 

wacht reeds de Loulécup in Portugal. En eind oktober volgt de David Ward Hunt Cup in Gillingham 

Engeland. De klap op de vuurpijl is het wereldkampioenschap voor Noah Houbrechts in Daytona Beach, 

Florida USA van 14 tot 16 november 2014. 

 

- Portugalstage 

Het is ondertussen 3 jaar geleden dat we nog op stage gingen, maar van 5 tot 14 augustus vertoeven we in 

Sines, Portugal. Op 5 augustus wordt de lijnvlucht Brussel-Lisboa blauw gekleurd, want niet minder dan 52 

gymnasten en begeleiders nemen het vliegtuig naar het land van de zon en de zee. 

3 jaar hebben ze er naar uitgekeken, maar nu nadert dit hoogtepunt voor onze wedstrijdgymnasten met rasse 

schreden. Samen met onze gymnasten reizen ook nog de delegaties van Corpus Sanum Herentals, Gymplus 

Mortsel, Gymka Kalmthout, Gym90 Beringen en Aktiva Berendrecht.  

Het wordt in Sines dus één grote verbroedering. 

 

- Lidgelden 

Ondanks de stijgende levensduurte slaagt Creativa erin om de lidgelden laag te houden. Ook dit jaar zal het 

lidgeld ongewijzigd blijven. Gezinnen met financiële problemen kunnen aan het bestuur een spreiding van 

hun betalingen aanvragen. 

De Schelse sportraad heeft ook een systeem opgestart waar deze mensen (weliswaar enkel inwoners van de 

gemeente Schelle) een financiële ondersteuning kunnen bekomen van max €150. De aanvraag hiertoe dient 

gericht te worden aan de Dienst Vrije tijd van de gemeente Schelle. Uitleg hierover vindt u op onze website 

onder de rubriek ‘lidgelden’. 

Ook de ziekenfondsen geven een ondersteuning aan de sportende gezinsleden. Deze documenten zijn te 

bekomen op het ziekenfonds zelf en dienen ingevuld te worden door het bestuur. 

 



- Laureatenhulde 

Op vrijdag 26 september 2014 gaat de jaarlijkse laureatenhulde door.  

Voor Creativa zullen Jente Ceuleers, Noah Houbrechts en Shane De Swerdt als Vlaams vice-kampioen 

Tumbling per ploeg,  Lotte Deleu, Elke Thijs en Louise Scholiers als Belgisch kampioen Aerobics senior per 

ploeg, en als individuelen Jente Ceuleers, Elke Thijs, Jolien Deleu als medaillewinnaars gehuldigd worden.  

Voetbalclub Schelle Sport zorgt voor de accommodatie, demonstratie en de receptie. Supporters zijn 

welkom vanaf 20u. 

 

- Organisaties 

Turnkring Creativa organiseert elk jaar meerdere activiteiten zowel in eigen beheer als voor de 

gymnastiekfederatie en ook zelfs voor de Waalse federatie. We zijn dan ook bekend voor onze kwaliteit en 

voor het feilloos verloop van de wedstrijden. Dit jaar organiseerden we het Provinciaal C-kampioenschap 

Tumbling, Trampoline en Dubbele minitrampoline en het Belgisch kampioenschap Aerobics voor de Waalse 

Federatie. In 2015 kregen we het C-kampioenschap op 14 en 15 maart toegewezen, ook het Vlaams 

kampioenschap Tumbling per ploeg op 31 mei en het Belgisch kampioenschap Aerobics op 2 mei. 

In onze kring zelf was het hoogtepunt dit jaar het turnfeest in de sporthal op zondag 30 maart. 

Het jeugdbestuur heeft weer geweldig hard gewerkt aan dit eindeloos mooi geheel. De commentaren waren 

dan unaniem lovend. En aan de nieuwe inschrijvingen te zien heeft dit turnfeest zijn doel niet gemist! 

 

- Springfestival 

Ook aan onze recreatieve gymnasten wordt gedacht. 

Op zondag 15 juni 2014 gaat ons jaarlijks springfestival door in de turnzaal.  

De turnzaal wordt voor die gelegenheid omgetoverd in één grote springspeelzaal.  

Er is voor ieders wat wils: 1 springkasteel, 1 airtrack, 2 grote trampolines, 2 dubbele minitrampolines, 1 

fasttrack: dus SPRINGEN maar! 

De inkom is zeer democratisch gehouden op €1, dit enkel voor de gymnasten. 

Ook aan de begeleidende ouders is gedacht, een natje en een droogje zal te verkrijgen zijn in ons cafetaria.  

Om geen overrompeling te hebben, gelieve u aan het volgend schema te houden:  

 13.00u – 15.00u: kleuters + 1
ste

 leerjaar  

15.00u – 17.00u: 7j - 8j – 9j – 10j 

17.00u – 19.00u: vanaf 11j 

 

Als laatste willen we iedereen danken voor het fantastische turnjaar 2013-2014: gymnasten, ouders, 

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

 

Het bestuur en de leiding wenst iedereen een zonnige en deugddoende vakantie. We gaan nog even door tot 

het einde van de maand, nadien verwelkomen we u graag terug vanaf 1 september in onze turnzaal.  
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