
 

1 Creativa Schelle vzw -  Website: www.creativaschelle.be  E-mail: info@creativaschelle.be  

Verantwoordelijke uitgever: Walter Van Linden, Laarhofstraat 102, 2627 Schelle  
                      

 

                                                                      

                                                                                     

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Het nieuwe turnseizoen (2018-2019) is weeral gestart en een grote groep enthousiaste 

gymnasten is, gewapend met turnpak en sportpantoffels opnieuw met volle moed begonnen 

aan een jaar vol turnplezier. 

Opnieuw zijn er nu alweer groepen die volledig vol zitten en waar niemand meer bij kan. Van 

een luxeprobleem gesproken. Uiteraard hebben onze gymnasten die vorig jaar lid waren 

voorrang op de nieuwkomers. 

 

Dit jaar zijn we terug gestart met dansgroepen: minidans, kididans. Na een jaar van 

inactiviteit is Silke Poelmans vol enthousiasme gestart en met resultaat. 

Aan de enthousiaste aangezichten na elke training kan je merken dat het opnieuw fun wordt 

voor een gans jaar. 

De Minidansers oefenen op woensdag van 15u tot 16u, de Kididansers van 16u tot 17u en de 

Dans Starters van 17u tot 18u.  

Wie nog wil inschrijven, dat kan nog, maar haast je want de plaatsen zijn beperkt 

Nuno neemt nog steeds de dansgroepen Jeugd demo en Volwassenen demo voor zijn 

rekening. 

 

Onze drinkwaterinstallatie die we kregen van de Schelse sportraad doet goed haar werk. 

Gymnasten die willen, kunnen hun drinkbus vullen aan deze installatie met fris, gekoeld 

water. We willen daarom nogmaals vragen om geen petflesjes meer mee te brengen, maar wel 

een drinkbus voorzien van je naam. Zo werkt Creativa ook mee aan het milieu en proberen we 

de afvalberg te verkleinen. 

 

INSCHRIJVINGEN 

 

Ondertussen is de 3de trainingsweek van het nieuwe seizoen weeral achter de rug. 

Wie nog niet ingeschreven is of betaald heeft, wordt vriendelijk verzocht om dit vlug te doen. 

Dit is nodig om onze administratie in orde te brengen, maar ook om de verzekering aan te 

vragen. Inschrijving gebeurt op onze website: www.creativaschelle.be  
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KLEDIJ 

 

Om op de best mogelijke manier deel te nemen aan de gymnastieklessen is aangepaste kledij 

noodzakelijk, T-shirt en short zijn aanbevolen. 

 

Lange haren moeten om veiligheidsredenen steeds vast. 

Turnpantoffels kunnen, maar zijn niet noodzakelijk. Turnen op sokken is niet toegelaten. 

Wanneer er gesprongen wordt op de trampoline is het wel verplicht om turnpantoffels of 

sokken te dragen. Hier zijn blote voeten dan weer gevaarlijk. 

 

HELPENDE HANDEN tijdens de trainingen 

 

Helpende handen zijn steeds welkom! 

Op dinsdag en donderdag moet er veel turnmateriaal geplaatst worden bij de kleuters. We 

beginnen op te stellen om 15.45u en hier kunnen we zeker hulp gebruiken. 

We zijn ook op zoek naar helpende handen tijdens de kleuterles: pantoffels terug aandoen, 

zakdoekjes geven, helpen bij toiletbezoek, troostende hulp bij wenertjes, helpen aan 

toestellen…... Wie graag wil helpen is altijd welkom. 

 

Ook bij de tumblers kunnen we hulp gebruiken: er moet 

steeds veel turnmateriaal geplaatst worden en daarna 

moet er ook opgeruimd worden. 

Als je mee wil helpen bij het opzetten van de baan, dan 

ben je meer dan welkom op maandag, dinsdag, woensdag 

en vrijdag telkens om 17u. 

 
  

De trainers zullen je wel wegwijs maken bij het opstellen, je moet dus geen voorkennis 

hebben. 

Het opstellen duurt +- 15 minuten, vele helpende handen maken het werk lichter. Iedereen is 

welkom, ook als je maar 1 dag per week kan helpen. 

 

Hetzelfde geldt voor het wegplaatsen van de toestellen. Opruimen op maandag vangt aan om 

18.45u, op dinsdag en woensdag om 20.25u en op zaterdag om 12.45u. Op vrijdag moet er 

niet opgeruimd worden, want dan blijven de toestellen staan tot zaterdag. 

Bij voorbaat hartelijk dank, ook in naam van onze gymnasten. 

Je begrijpt dat alle gymnasten graag turnen, maar niet graag opruimen. Als we hen daarbij een 

handje kunnen helpen, maken we hen zeker blij en kunnen ze ook langer turnen. 
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PORTUGALSTAGE                                                      

 

Op 2 augustus deze zomer kleurde de 

vertrekhal van Zaventem helemaal groen.  

39 gymnasten van tumbling en acro, hun 

trainers en begeleiders vertrokken die dag met 

bestemming Lissabon. 

Sommigen hadden er 2 jaar naar uitgekeken, 

maar uiteindelijk waren ze dan op weg naar het 

land van zee en zon, van ongerepte stranden en 

soms wilde zeeën. 

 

               

       

                  

    

 

 

Van Lissabon ging de weg verder met de autobus naar Sines (de thuishaven van Rina en 

Walter). 

Op het programma stond 4u training in de voormiddag en strand in de namiddag. Ook een 

uitstap naar het waterpretpark ‘Slide & Splash’ mocht niet ontbreken. Het weekend werd 

gereserveerd voor ontspanning 

 

Doodmoe, maar oh zo tevreden keerden allen 

terug naar België op 14 augustus. 

Alleen Rina, Walter, Jill en Luc bleven nog 

om alles terug op orde te stellen en de school 

terug in oorspronkelijke staat te brengen. 

Bij het vertrek vielen hier en daar wel wat 

traantjes!  

Maar niet getreurd: afspraak in 2020 same 

place!  
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KALENDER 2018-2019 

 

Op de website van Creativa kan je de nodige informatie vinden over onze turnkring. 

De jaarkalender staat ook al online. 

Opnieuw organiseren wij het Provinciaal kampioenschap in Tumbling, Dubbele 

Minitrampoline en Trampoline in de C-categorie in de Schelse sporthal Scherpenstein op 16-

17 maart 2019. We wagen ons dit jaar ook aan iets nieuw: de organisatie van een acro-

wedstrijd op 11-12 mei 2019 

 

 

Voor deze wedstrijden zoeken we ook nu weer een hele 

schare medewerkers voor de inkom, catering, controle in 

de zaal, maar ook voor het opstellen en terug wegbergen 

van het nodige materiaal.                

Ten gepaste tijde krijg je wel meer informatie hieromtrent.  

 

 

   

  
                                     

                                                                                             

     

ACTIVITEITEN in het vooruitzicht 

   

- Laureatenhulde in sporthal Scherpenstein op 

vrijdag 28/9 

            Creativa zal aanwezig zijn met een hele schare     

            kampioenen 

- Schaatsen: vrijdag 23 november 2018 

- JumpUniverz: datum nog te bepalen 

- Demodag: zondag 24 februari 2019 
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