
Crescendo, waar staan wij voor?  
Onze turnvereniging heeft als doel de lichamelijke ontwikkeling van haar leden te 
bevorderen.  We willen zo veel mogelijk mensen laten genieten van de 
gymnastische sport.  Onze club werkt op recreatief en competitief vlak en dat voor 
alle leeftijden.  Met een groep enthousiaste lesgevers maken we het mogelijk een 
zeer uitgebreid aanbod aan te bieden van verschillende disciplines.  Onze 
vereniging organiseert ook allerlei activiteiten die voor de nodige ontspanning 
zorgen. 
Crescendo Turnsport Kalmthout is een vzw die is aangesloten bij de Gymnastiek 
Federatie Vlaanderen. 

 
 
Lidgeld 
Vanaf 70,00 euro voor seizoen 2020 – 2021. 
Meer informatie over het lidgeld vind je op onze website. 
 
 

Contact 

 website    www.crescendoturnsport.be 

 e-mail    info@crescendoturnsport.be 

 volg ons op Facebook  ‘Crescendo Turnsport Kalmthout’ 
 
 

Bestuur 
Voorzitter    Hendrickx Hans  0475/36.36.63 
Ledenbeheer    Raats Griet  0471/12.70.64 
Wedstrijden, correspondentie   de Jong Cynthia  0497/45.66.67 
en alg. organisatie 
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Info seizoen 2020 – 2021  

Turn jij graag mee met ons?  
 
Dat kan! Alvorens je wenst in te schrijven kan je gratis deelnemen aan twee 
proeflessen. Kom dus gerust eens een kijkje nemen.  
 
Onze inschrijvingen verlopen online via www.crescendoturnsport.be of via 
een inschrijvingsformulier dat je kan bekomen tijdens de (proef)les. 
Dit kan vanaf 5 augustus 2020. 
 
 
 
Vrijwilligers  
 
Draag je onze vereniging een warm hart toe en 
wil je graag helpen tijdens één van onze 
activiteiten (vlaaienslag, optredens, …)? Neem 
dan geheel vrijblijvend contact met ons op via 
mail.   
 
 
 
Bewegen op maat 
 
Al enkele jaren kunnen kinderen met een meervoudige beperking een uur 
lang bewegen op maat. Elk kind wordt persoonlijk begeleid en samen 
proberen we stap voor stap nieuwe dingen aan te leren.  
Voor meer info kan je contact opnemen met 
bewegenopmaatkalmthout@gmail.com. 
 
Op zaterdag (om de 2 weken) van 13 tot 14 uur.  
Eerste les op zaterdag 5 september in Kadrieschool van 
Kalmthout. 

 

Uurrooster 

De lessen starten vanaf dinsdag 1 september. 
 

Recreanten 
discipline Dag Uur locatie 
meisjes 1e en 2e lj. maandag 17.00 – 18.00 uur Kadrie Kalmthout 

meisjes 3e en 4e lj. maandag 18.00 – 19.00 uur Kadrie Kalmthout 

meisjes 5e en 6e lj. maandag 19.00 – 20.00 uur Kadrie Kalmthout 

BBB Nieuwmoer maandag 19.45 – 20.45 uur Den Blijdenberg Nieuwmoer 

heren conditie maandag 20.30 – 22.30 uur Gitok Kalmthout 

oud-gymnasten dinsdag 19.00 – 20.00 uur Kadrie Kalmthout 

dames conditie woensdag 09.30 – 10.30 uur Gitok (parketzaal) Kalmthout 

BBB 1 woensdag 19.45 – 20.45 uur Kadrie Kalmthout 

BBB 2 woensdag 20.45 – 21.45 uur Kadrie Kalmthout 

jongens lagere school donderdag 18.00 – 19.00 uur Kadrie Kalmthout 

trampoline (3e lj. tem 12+) donderdag 19.00 – 20.00 uur Kadrie Kalmthout 

12 plussers vrijdag 18.30 – 20.00 uur Kadrie Kalmthout 

kleuters 3e kleuterklas zaterdag 09.15 – 10.00 uur Kadrie Kalmthout 

kleuters 2e kleuterklas zaterdag 10.15 – 11.00 uur Kadrie Kalmthout 

kleuters 1e kleuterklas zaterdag 11.15 – 12.00 uur Kadrie Kalmthout 

bewegen op maat  zaterdag 13.00 – 14.00 uur Kadrie Kalmthout 

gemengd 4e lj. tem 12+ zaterdag 09.45 – 10.45 uur Sporthal Achterbroek 

gemengd 1e tem 3e lj. zaterdag 10.45 – 11.45 uur Sporthal Achterbroek 

 

Wedstrijdgroep (1) 
discipline Dag Uur locatie 
beginners tumbling (2) dinsdag 17.30 – 19.00 uur Kadrieschool Kalmthout 

beginners tumbling (2) vrijdag 17.00 – 18.30 uur Kadrieschool Kalmthout 

wedstrijd tumbling woensdag 17.30 – 19.30 uur Gitok / Kadrie Kalmthout  

wedstrijd tumbling vrijdag 17.15 – 19.00 uur Gitok Kalmthout 

wedstrijd tumbling zaterdag 18.00 – 20.00 uur Gitok Kalmthout 

wedstrijd tumbling (3) zaterdag 18.00 – 20.00 uur Turnhal Ekeren 

 

(1) Instappen in een wedstrijdgroep is enkel mogelijk na selectie door onze trainers. 

(2) Vanaf 6 jaar. 

(3) Er wordt in principe om de 14 dagen getraind in de Turnhal van Ekeren, info eerste 

les in Ekeren volgt.  
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