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1. Einde turnjaar 

Het einde van het schooljaar en het turnseizoen is in zicht. 

Na het weekend van 25-26 juni zijn er geen lessen meer voor de recreagroepen. 

De tumbling starters hebben hun laatste les op dinsdag 28 juni en tumbling beloften op woensdag 29 juni, 

tumbling supers gaan nog door tot en met 8 juli.  

De acrogymnasten hebben hun laatste les op maandag 27 juni.  

Aerobics: voor de kids en juniors: laatste les op woensdag 29/6 en voor de volwassenen op zaterdag 25/6. 

We beginnen terug op donderdag 1 september. 

De inschrijvingen voor volgend seizoen starten vanaf 15 juni. 

Vooral voor de beide kleutergroepen is dit belangrijk, want we stoppen de inschrijving bij 35 gymnasten. 

 

2. Gezocht: helpers / hulptrainers / werkgroepen 

Elk turnjaar opnieuw zijn wij op zoek naar vrijwillige helpers.  

Ben je geïnteresseerd, dan kan je een keuze maken uit onderstaande lijst.  

Onze turnkring breidt steeds uit en heeft nood aan vele helpende handen om alles vlot draaiende te houden. 

 Helpen, begeleiden bij de kleuters op dinsdag en donderdag om 16u 

 Hulptrainer: ben je minstens 16j en wil je je engageren om mee les te geven, dan zoeken we voor 

jou de geschikte groep. En wil je je vervolmaken, dan zorgen we wel dat je ingeschreven wordt 

voor een cursus. 

 Werkgroep subsidies-sponsoring: 

Turnkring Creativa heeft een hele schare sponsors. Om deze mensen te bezoeken en om nieuwe 

sponsors aan te werven, hebben we een werkgroep opgericht. Deze werkgroep is dringend op 

zoek naar medewerkers. Ben je bereid om 1 of 2 weekends mee te werken bij het sponsorbezoek, 

dan ben je onze man of vrouw. 

 Bestuursleden: 

Het bestuur vergadert regelmatig gedurende het turnjaar. Wil je meewerken aan de goede 

werking van onze vereniging, dan verwachten we je op één van onze vergaderingen. 

Je kan je naam opgeven aan één van onze trainers of op info@creativaschelle.be. Je bent zeker zéér erg 

welkom. 

 

3. Turnfeest / showdag 

De meesten onder jullie hebben ons turnfeest Creativa@themovies meegemaakt, zij het als toeschouwer, zij 

het als gymnast of als medewerker. Hier beweren dat het turnfeest een geweldig succes was, is een open 

deur intrappen. Het bestuur wil dan ook alle medewerkers, trainers, hulptrainers en gymnasten feliciteren. 

Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven. 

We hebben laten zien dat Creativa staat voor kwaliteit. 
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Aan een feest zoals dit is een jaar voorbereiding voorafgegaan. Jullie begrijpen dan ook dat we dit 

evenement maar om de 2 jaar organiseren.  

Dit nieuwe turnjaar zal er enkel een showdag doorgaan in onze eigen turnzaal. Alle groepen zullen wel een 

nummer brengen, maar het wordt niet zo groots opgevat als afgelopen turnjaar. De juiste datum voor deze 

showdag zal je in september meegedeeld worden. 

 

4. Wedstrijden 

Onze wedstrijdgymnasten namen dit jaar deel aan Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen en 

ook aan interclubs. Meerderen kwamen met medailles naar huis. Aan iedereen nog eens proficiat met de 

behaalde resultaten. De volledige uitslagen kan je vinden op onze website. 

Eén gymnast willen we toch in de bloemetjes zetten nml Noah Houbrechts. Noah slaagde er als enige Belg 

in om zich te selecteren voor de Europese juniorkampioenschappen in Valladolid Spanje. 

Het was voor hem wel een grote schok tussen de “groten” van de turmblingwereld. Hij heeft zijn mannetje 

gestaan tussen die Russen, Oekraïners, Denen, Engelsen en andere Wit Russen en slaagde erin om in de 

finale te geraken, niet min als jongste van de ganse groep. Proficiat Noah! We zijn ongelooflijk fier op jou! 

Nu op het einde van het seizoen wachten ons nog 3 wedstrijden nml Aktiva Cup, de internationale 

wedstrijden in Goes Nederland en die van Coïmbra in Portugal. 

 

5. Sportkamp in Sines Portugal 

Van 2 tot 12 augustus gaat onze tumblingsportstage door in Sines Portugal. Voor meerderen is Sines geen 

onbekende meer. Velen gaan reeds voor de derde keer mee en er zijn er die nog meerdere keren mee 

geweest zijn. Het wordt opnieuw een groot feest.  

De zon is zeker van de partij. Samen met ons gaan ook gymnasten mee van Gymplus Mortsel en Gymflex 

Mechelen. 

 

Aan iedereen een welverdiende goede vakantie. 

En we verwachten je uitgerust en vol nieuwe moed en inzet terug in september.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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