
 

WAT IS DE INFO KRANT?  
Alle prak5sche  info vinden jullie over het seizoen terug in de infokrant.  We vertellen 
over het turnen, je leert de trainers kennen en af en toe zeFen we iemand of iets in 
de kijker. Veel plezier bij Aphrodite! 

BESTE OUDERS  

Het 3de deel van ons seizoen tem de krokusvakan5e is gestart. We blijven 
ondertussen nieuwkomertjes verwelkomen die opstarten na Nieuwjaar. De 
inschrijvingen wat betreP het sportkamp staan open en we hebben beslist na 
overleg  een toonmoment te geven de allerlaatste les van het seizoen namelijk 
zaterdag 13 mei. 

TEAMBUILDING TRAINERS 4 MAART   

Wij vinden het belangrijk om jaarlijks een teambuilding te organiseren. We willen 

onze trainers inspireren, mo5veren en behouden want ze zijn immers het goud van 
onze turn- en dansclub. Succes en een familiaal gevoel maak je samen! Teambuilding 

ac5viteiten zorgen voor een hecht en posi5ef team . 
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KAMP IN DE ZOMERVAKANTIE?   
Het kamp is van maandag 21 augustus 2023 t.e.m. vrijdag 25 augustus 2023. 
De inschrijvingen kunnen starten via de website ☺ 

 

BIJSCHOLINGEN TRAINERS? 
We geven jaarlijks onze nieuwe trainers een interne bijscholing. De jongeren die zich 
verder willen verdiepen kunnen de opleiding bij BLOSO ini5ator gymnas5ek volgen. 
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TOONMOMENT  13 MEI  
 

Als afsluiter van het seizoen geven we een toonmoment met zowel de woensdag als 
zaterdaggroep die het beste van zichzelf zullen geven. Hou dus zaterdag  13 mei vrij 
in uw agenda ☺ 

Voorlopige Tijdslijn:  
09u30 - 10u  zaal klaarzeFen met alle trainers 
10u00 - 10u30  opwarming met alle groepen (kleuters-woensdag-zaterdaggroepen) 
10u30 - 11u30 Generale Repe55e 
11u30 - 13u Toonmoment 
13u00 - … Apero- moment als afsluiter van het seizoen 

⇨ Wij zullen binnenkort navragen wie aanwezig kan zijn aangezien dit 
voor de choreo’s belangrijk is 

⇨ In de volgende nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid over informeren 

BESTUUR  IN DE KIJKER?   

 
mijn naam: Frank 
geboren: 18 april 1977 

Ik ben in mijn jeugd al5jd heel spor5ef geweest (yeah, right) en zoek ook 
graag wat uitdaging in een sport. Na wat aansporing van mijn echtgenote die 
al in de club zat ben ik begonnen in de "start to gym" groep. 

Omdat ik de aandachtsspanne van een goudvis heb spring ik nogal van hobby 
naar hobby.  Hierdoor heb ik een beetje van alles gedaan: Lopen, kitesurfen, 
golfsurfen, breien, kinderen opvoeden,... Momenteel ben ik vooral bezig met 
hockey, nog wat skaten en een hiking trip voorbereiden. Dat van die kinderen 
opvoeden was een grapje. Dat is helemaal geen hobby maar dat moest van 
de overheid... 

Binnen de club ben ik verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de 
website. 
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mijn naam: Stephanie 
geboren: 11 november 1980 

In mijn 5ener jaren heb ik al5jd een grote liefde gehad voor het turnen. Ik 
heb dan ook vele uren doorgebracht in de turnzalen van rust roest te Brugge. 
Vele jaren later hoopt een mama ergens de passie door te geven aan haar 
kinderen... zo kwamen mijn spruiten hier bij Aphrodite terecht. 
Al snel kwamen de turnkriebels terug en sloot ik me vanaf minuut 1 
(2012-2013) aan bij het volwassen turnen start to gym. 

Al snel mocht ik mijn passie en mo5va5e doorgeven en me vervoegen bij het 
trainers team.  

Een paar salto's later rolde ik ook in het bestuur van de club. 

Buiten de turnclub heb ik 2 kinderen van 11 en 14 jaar. Een poes Ella en een 
paard Giles. 
Ik werk als verpleegkundige in AZ Alma. 
Ik probeer buiten het les geven in de club zelf nog wat te sporten en hang ik 
in één of andere paal 5jdens de pole lessen. 

Dit is in een notendopje wie ik ben ... hopelijk tot gauw in mijn les of ergens 

in de club 😉  
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mijn naam: Sophie 
geboren: 10 september 1978 
Mama van Marthe (19) en Merel (16) 
Onze huisgenoten:  

3 🐈  : Rasper, Sookie en Mochi 

3 🐓  : Schaap, Hei hei en Maui 

1 🐎  : Zazoe 

Turnen zit mij vanaf jongs af aan in de kleren. Een radje draaien, overslag, 
achterwaartse flik, kopstand of op de balk lopen … het was helemaal mijn 
ding! Hoewel mijn opgegane ervaring  niet verder reikt dan de turnlessen op 
school en enkel turnkampen die ik in Eeklo en Mons volbracht, bleef mijn 
passie voor turnen groot.  
Net als Stephanie twijfelde ik dan ook geen moment om terug de sport op te 
nemen en me in te schrijven voor ‘start to gym’ bij turnclub Aphrodite. En zo 
belandde ik enkele jaren later ook in het bestuur als secretaris en 
penningmeester. 

Onze 2 dochters hebben eveneens jarenlang geturnd bij de club. Ook mijn 
man Frank, eveneens bestuurslid, liet zich niet kennen en was lid van de 
volwassen ‘starters’. De familie De Graeve - Claeys was voltallig bij Aphrodite  

Na enkele kleine opgedane blessures ben ik zelf op mijn veer5gste gestopt als 
ac5ef lid van de club.  

Momenteel doe ik mijn best op toch ‘in shape’ te blijven en ga ik wekelijks 
paaldanssporten  en af en toe eens paardrijden met ‘onze Zazoe’ (al staat dit 
laatste momenteel op een laag pitje). 
Daarnaast zit ik geregeld in mijn bescheiden goudsmidatelier waar ik mij 
verdiep in het maken van zilveren en porseleinen juwelen. 

What i do for a living? Ik ben full5me aan de slag als 
communica5emedewerker in AZ Sint-Lucas Brugge. Een bijzonder drukke job 
met veel crea5viteit, verantwoordelijkheid en uitdagingen! 

Zo, genoeg over mezelf nu 😊 . 

Veel turnplezier bij Aphrodite! 
 X 
Sophie


