Lint, zondag 13 maart 22
Beste skippers en ouders,
We zijn het nieuwe jaar met volle goesting ingesprongen! De eerste wedstrijd van
2022 was een feit. In deze nieuwsflash vindt je alle informatie omtrent alle
evenementen die ons dit seizoen nog te wachten staan.
Het SCT (SportCoördinatieTeam)
sct@jumpnjoy.be

Medische fiche
First things first: Moest je hier nog niet aan gedacht hebben, een reminder om de
medische fiche van jouw oogappel in te vullen:
https://www.jumpnjoy.be/secretariaat/medische-fiche/

GEEN training
Tijdens de krokusvakantie (28/02 – 06/03) zullen de trainingen niet doorgaan zodat
jullie ten volle kunnen genieten van de vakantie!

JUMP ’N JOY NEEDS YOU
Hierbij een warme oproep voor enthousiaste ouders
van recreanten- en wedstrijdspringers die graag iets
meer willen betekenen voor onze club. We willen je
namelijk héél graag in ons team van de ouderraad.
Wat doet de ouderraad nu juist? We komen als
gedreven, plezante bende enkele keren per jaar bij
elkaar om verschillende activiteiten te plannen, en
zo onze leiding te ondersteunen. Interesse?
Vragen? Bedenkingen? Stuur een vrijblijvend mailtje
naar patvanmechelen@scarlet.be .

Recreacup
Op 30 Januari namen onze gevorderden deel aan
de Recreacup. Onze twee jongste springers
begonnen vol goede moed aan hun allereerste
wedstrijd ooit. Roos behaalde een mooie gouden
medaille. Femke sprong ook een heel goeie
wedstrijd en eindigde 39ste van de 54 springers. Onze
drie oudste springers daagden zichzelf uit en namen
deel aan het hoogste niveau, hier namen ze het op
tegen enorm goede tegenstanders. Sien eindigde
10e, Yenthl 11e en Fleur 12e. De coaches zijn heel
tevreden met de resultaten en super trots!
Azaleaslag
Elk jaar komen we met heel Jump ’n Joy samen
om deur aan deur prachtige azalea’s te
verkopen. Dit jaar gaat onze azaleaverkoop
door op zondag 6 maart. We verwachten je om
10u aan Mater Christi. Daar vertrekken we in
groepjes om onze azalea’s in de straten van Lint
te verkopen. Tegen de middag is iedereen klaar
en kunnen we samen genieten van een
koffiekoek en een beker warme chocomelk.

De opbrengst van deze verkoop is belangrijk voor de werking van Jump ’n Joy;
hiermee wordt o.a. de zaalhuur betaald. We hopen dan ook dat alle skippers
zich vrijmaken om samen een tweetal uurtjes mee azalea’s te verkopen!
Bovendien wordt de groep waarvan de meeste skippers aanwezig is, beloond
met een fantastische prijs: de groep, skippers en leiding, mag zelf een leuke
activiteit kiezen om in groep te doen. Bijvoorbeeld samen een ijsje gaan eten,
met iedereen gaan zwemmen of een film in de cinema meepikken.
De voorverkoop is van start gegaan. Alle leden hebben een brief ontvangen
met alle nodige informatie op. De skipper die de meeste azalea’s in
voorverkoop verkoopt, zal ook een prijs in ontvangst mogen nemen. Nog geen
azalea’s verkocht? Geen paniek! Je hebt nog tijd tot 20 februari om jouw
bestelling door te geven via de website. Vergeet ook zeker jouw aanwezigheid
niet door te geven via https://www.jumpnjoy.be/evenementen/azaleaslag/.

Jumpodium
Staat 14 mei 2022 al in je agenda? Ja? Super! Zo niet, doe het dan maar zo
snel mogelijk, want dan zal het langverwachte Jumpodium plaatsvinden!
Geef snel jouw aanwezigheid door via
https://www.jumpnjoy.be/evenementen/jumpodium/. Meer informatie
omtrent de ticketverkoop volgt binnenkort.

Touw- en kledijverkoop
Ben je van al dat springen bij Jump 'n Joy uit je trainingspak gegroeid
en heb je nood aan wat nieuws? Of ben je jammer genoeg gestopt
met springen en ligt je trainingspak maar gewoon in je kast? Kopen of
verkopen kan via onze website: https://www.jumpnjoy.be/praktischeinformatie/tarieven/kledij/

Zomerkampen
Het is weer zover, de inschrijvingen voor onze 3 megacoole ropeskipping kampen zijn
geopend! 🤩💚 Ontdek hier ons aanbod en verzeker jezelf van een onvergetelijk
zomer door je in te schrijven via onze website.

Ons eerste kampje is het Rope Fun kamp in de Witte
Merel in Lint, speciaal voor alle lagere school kinderen
van Lint en omstreken die willen kennismaken met onze
favoriete sport: ropeskipping. Naast heel wat sport en
spel, gaan we ook op daguitstap en zijn er allerl
ei andere nevenactiviteiten in ons aanbod verwerkt, FUN
verzekerd dus!
Data? 4-8 juli 2022, extern kamp (dagelijks van 9u tot 16u)
Meer informatie nodig? Klaar om in te schrijven? Ga dan snel naar
https://www.jumpnjoy.be/kampen/rope-fun-kamp/.
Ons tweede kamp is het Zomerkamp in het Dommelhof
in Pelt. Op dit kamp verwelkomen we graag alle Jump
'n Joy leden van 5 tot en met 16 jaar, als ook
enthousiaste niet-JnJ leden. We verblijven 6 dagen en
nachten om heel wat nieuwe ropeskipping skills bij te
leren, toffe neven- en avondactiviteiten te doen en
heel wat onvergetelijke herinneringen op te bouwen!
Data? 10-16 juli 2022, intern kamp (10/7 16u tot 16/7 11u)
Meer informatie nodig? Klaar om in te schrijven? Ga dan snel naar
https://www.jumpnjoy.be/kampen/zomerkamp/.
Ons laatste kamp dat deze zomer doorgaat is
het Gevorderdenkamp dat ook plaatsvindt in de Witte
Merel in Lint. Dit kamp wordt georganiseerd voor alle
wedstrijd- en gevorderdenspringers. Tijdens dit kamp
werken we op een speelse manier toe naar het begin
van het nieuwe springseizoen door onze conditie weer
op te bouwen en heel wat ropeskipping spelletjes te
spelen.
Data? 22-26 augustus 2022, extern kamp (dagelijks van 9u-16u)
Meer informatie nodig? Klaar om in te schrijven? Ga dan snel naar
https://www.jumpnjoy.be/kampen/gevorderdenkamp/.

Word sponsor van Jump ’n Joy!
Een sympathieke, lokale vereniging met meer dan 200 sportieve en enthousiaste
leden een financieel duwtje in de rug geven. Daar zorgt een team van trouwe
sponsors voor. Jaarlijks kan Jump ’n Joy daarmee ongeveer 10% van haar
werkingskosten dekken.
Ben je ondernemer of ken je een ondernemer die warm kan gemaakt worden om
onze club te steunen? Stuur een mailtje naar info@jumpnjoy.be.

CORONAMAATREGELEN
Om ieders gezondheid en veiligheid tijdens onze trainingen te garanderen, herhalen
we hier nog eens de coronaregels die van toepassing zijn.
Richtlijnen voor de ouders
• Het is verplicht een mondmasker te dragen bij het afzetten van je
zoon/dochter.
• Ouders mogen de sportzaal enkel betreden indien nodig, bijvoorbeeld indien
men vragen heeft voor de leiding.
Richtlijnen voor de springers
• Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het binnenkomen en verlaten
van de sporthal.
• De leiding draagt een mondmasker tijdens het lesgeven.
• Je komt maximum 5 minuten voor aanvang van de training aan en wacht
buiten tot het startuur van je training ingaat. (Gelieve je dus op voorhand al om
te kleden.)
• Laat steeds eerst de leden van de vorige groep buiten alvorens zelf de zaal te
betreden.
• Gebruik altijd je eigen materiaal (je eigen drinkbus, je eigen springtouw, …)
zodat er onderling geen materiaal doorgegeven wordt.
• Bij disciplines van rope-skipping waarbij touwen wel doorgegeven worden,
zullen de touwen regelmatig ontsmet worden.
• Er is alcoholgel voorzien om de handen voor/tijdens/na de training regelmatig
te ontsmetten.

Ledenkalender Jump ’n Joy 2021-2022

05/02/2022
28/02-06/03/2022
06/03/2022
19/03 of 20/03/2022
26/03/2022
04-17/04/2022
23/04-24/04/2022

PK Minimasters
GEEN TRAINING (Krokusvakantie)
Azaleaslag
PK B/C Teams 16+
PK B/C Teams Beloften
GEEN TRAINING (Paasvakantie)
PK Miniteams

25/04-30/04/2022
14/05/2022
24-30/05/2022
04-08/07/2022
10-16/07/2022
22-26/08/2022

Fotoweek
Jumpodium
Laatste week training
Rope Fun kamp
Zomerkamp
Gevorderdenkamp (o.v.)

Dendermonde
MC
Petegem
Aartselaar
Petegem
WM
WM
Dommelhof Pelt
WM

