Flikflak
News

Januari 2018

Turnkring Geraardsbergen
Zavelstraat 54
9500 Geraardsbergen
Tel: 0474 59 75 80
TKGeraardsbergen@gmail.com
www.turnkringgeraardsbergen.be

Nieuwsbrief van Turnkring Geraardsbergen

Gelukkig
Nieuwjaar
ACTIVITEITEN
• Krakelingenstoet

NIEUWSBRIEF

Zondag 25 februari 2018

Inhoud
1. Voorwoord

Bij

de start van het nieuwe jaar

willen wij alle leden van de turnkring
een gelukkig en sportief 2018
wensen. Laat het een jaar vol
spetterende turnmomenten en fijne
groepssfeer worden.

We

kunnen dit turnjaar reeds

terugblikken op tal van fijne
activiteiten zoals het eetfestijn, de
ijsschaatsnamiddag en het bezoek
van Sinterklaas.
Maar er staan ons ook nog tal van
activiteiten te wachten. In
2018
bestaat onze club 40 jaar en hiervoor
nodigen we jullie uit om dit samen
met ons te vieren.
Het was nog niet zeker, maar ons
turnkamp van volgende zomer kan
doorgaan (met dank aan de
vrijwilligers
die
zich
hiervoor
inzetten). Verder in deze nieuwsbrief
vind je alle info voor het zomerkamp
2018.
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acro
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• Familiedag 40 jaar
turnkring
Maandag 21 mei 2018
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• Kennismakingsdag en
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2018-2019
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• Turnkamp zomer 2018
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dinsdag 7 augustus 2018
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sinterklaasfeest 2017

EVEN T ERUGB L IKK EN
Dank u Sinterklaasje!

Ook dit jaar liep de Sint onze turnzaal niet voorbij. Op zaterdag 2 december bracht hij
wat lekkers voor groot en klein.
Onze gymnasten bedankten hem voor al zijn geschenkjes met enkele hele mooie
dansjes en optredens. Enkele acro-formaties verrasten iedereen met een eerste blik op
hun wedstrijdoefening.

Schaatsnamiddag

Bedankt voor het geslaagde
eetfestijn!

Tijdens de herfstvakantie trotseerden een 50-tal schaatsers
het gladde ijs. Moe maar voldaan, keerden ze allemaal in
één stuk terug huiswaarts.

Ook dit jaar was ons jaarlijks etentje weer een
succes.
Met de opbrengst van het eetfestijn hebben we
opnieuw heel wat turnmateriaal aangeschaft:
trainingsmateriaal voor de acrogroep, 5 turnmatten, 1
lange mat van 12 meter, 2 nieuwe damesbrugleggers
en herstellingsmateriaal.
Bedankt aan alle eters!

GYMSTARS
Al onze gymstars kregen voor de kerstvakantie
hun gymboekje mee naar huis met een eerste
evaluatie. Denk eraan om dit terug te bezorgen
aan je train(st)er.

WA T STAAT ER N OG T E GEB E UR EN ?
Bouw nieuwe turnhal: start maart 2018
In maart 2018 starten de werken aan het nieuwe sportcomplex in Nederboelare. Rond de
bestaande sporthal “De Veldmuis” komen een aantal nieuwe sportzalen zodat alle clubs
“onder één dak” kunnen sporten: een nieuwe sporthal voor balsporten naast de bestaande,
een gevechtssportzaal, een danszaal én een volwaardige turnhal zullen de sporters van
Geraardsbergen ter beschikking krijgen.
Voor onze turnkring kijken onze trainers al jaren uit naar een turnhal waar de toestellen
voortdurend mogen blijven staan. Een minimum aan toestellen kunnen we nog bijplaatsen,
indien nodig.
Hoe er onze turnhal binnenin zal uitzien, lees je in de volgende nieuwsbrief!

40-jarig bestaan Turnkring Geraardsbergen
Onze club bestaat in 2018 40 jaar, en dat moeten we op
gepaste wijze vieren!
Daarom nodigen we alle leden, samen met hun familie uit op
onze ‘Familiedag’. Deze zal plaatsvinden op pinkstermaandag
21 mei.
Wat we juist gaan doen, willen we nog wat geheim houden,
maar we kunnen wel al verklappen dat er o.a. een
wandelzoektocht op het programma staat en dat er voor groot
en klein iets te beleven valt!

Hoe het van start ging …
We schrijven 27 april 1978. Mark Hellings, Luc De Trogh, Jonny Lampens en Jo
Van den Bremt (ex-Belgisch kampioen toestelturnen) richten Turnkring
Geraardsbergen op.
Onze club startte aanvankelijk met ongeveer 50 leden: aspiranten jongens en
meisjes, turners en turnsters, dames, heren en huismoeders.
Ons eerste echte turnfeest vond plaats in mei 1982 met gastoptredens van
Turnkring Aalst, Eke en Herzele.
Nu, 40 jaar later is onze club uitgegroeid tot één van de grootste
jeugdsportclubs van Geraardsbergen met maar liefst 420 leden. Daar mogen
we terecht fier op zijn!

Smulverkoop paaseitjes
Naar
jaarlijkse
gewoonte
organiseren wij onze smulverkoop.
De paashaas zal onze leden en hun
familie ditmaal verblijden met
overheerlijke
eitjes.
De
smulverkoop zal plaatsvinden met
de paasvakantie. De opbrengst gaat
volledig naar de organisatie van
verschillende clubactiviteiten en de
aankoop/herstelling van materiaal!

VAKANTIE
Van maandag 12 februari t/m zondag 18 februari 2018 (krokusvakantie)
Zondag 25 februari 2018 (Krakelingen)
Maandag 5 maart 2018 (1e toog)
Van zondag 1 april t/m zondag 15 april 2018 (paasvakantie)

Krakelingenstoet: zondag
25 februari 2018
Naar jaarlijkse gewoonte nemen
wij deel aan de krakelingenstoet.
Kom dus zeker een kijkje nemen
op het krakelingenfeest!

Zomerkamp
Woensdag 1 t/m dinsdag 7 augustus 2018

Wie vorig jaar mee was, herinnert het zich nog wel: het zomerkamp 2017! We
beleefden allemaal een fantastische tijd! Doodmoe maar met mooie herinneringen
keerden we weer naar huis. En kijk, het is weeral zover. De inschrijvingen voor het
zomerkamp 2018 worden geopend. Lees eerst even onderstaande info want we kozen
voor een gloednieuwe locatie en dat brengt enkele praktische wijzigingen met zich mee.
LOCATIE
De nieuwe kampplaats is ’t Ravenhof, Poperingseweg 412, 8908 Vlamertinge. We turnen in de
turnhal in de Kasteelweg 41 eveneens te Vlamertinge.
Beide locaties liggen op amper 1 km van elkaar. Dit jaar gaan we met alle deelnemers de weg
te voet afleggen. Een fluovestje en goeie stapschoenen zijn dus een ‘must’.

DEELNEMERS
45 gymnasten, vanaf 6 jaar (gymstars 1 beëindigd) kunnen deelnemen aan het
kamp. De kinderen van de kampbegeleiders krijgen voorrang.
KOSTPRIJS
De kostprijs bedraagt € 250. Deze dienen de deelnemers dit jaar in één keer te betalen, om de
administratieve rompslomp te verminderen.
PROGRAMMA
Voor de gymnasten van gymstars 1 tot 4 is er in de
voormiddag basisturnen en in de namiddag sport
en spel. Voor de gymnasten van TTm en gymstars
5 & 6 is er zowel in de voor- als in de namiddag
toestelturnen.
INSCHRIJVEN
Lees hiervoor aandachtig de inschrijvingsmail die
we naar alle leden gelijktijdig zullen versturen eind
januari.

Selectiemomenten competitie
TTm: Zaterdag 5 mei zullen de selectietesten plaatsvinden voor
gymnasten die willen deel uitmaken van onze groep toestelturnen
meisjes (TTm). Alle meisjes van geboortejaar 2013 (2de kleuter) tot
2009 (3de leerjaar) zijn welkom, na inschrijving (uitnodiging tot
inschrijven volgt later via mail). Oudere meisjes kunnen enkel
deelnemen op uitnodiging van de trainers.
Tumbling & acro: Voor tumbling en acro voorzien we eveneens op

We ronden de inschrijvingen af voor de
paasvakantie tenzij eerder volzet. Eens je
ingeschreven bent, mag je alle verdere info
verwachten tegen begin juni.

zaterdag 5 mei selectietesten voor meisjes en jongens. Voor acro zijn
er enkel testen voor onderpartners (minimum 12 jaar).

Onze volgende nieuwsbrief mag je verwachten in april 2018

