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Beste leden en ouders         april 2022 

Eindelijk mogen we weer een turnshow organiseren. We weten dat er al veel en hard getraind werd,  

wat hebben we er zin in om voor jullie een wervelend spektakel te voorzien. Intussen is de laatste 

rechte lijn ingezet naar 21 mei. Zoals beloofd bevat deze brief de praktische afspraken voor alle 

gymnasten die deelnemen aan het turnfeest. 

De planning van de generale repetitie vindt u in onderstaand schema: 

Vrijdag 20/05/2022 (LET OP! Er gaan géén gewone lessen meer door op vrijdag!) 

Van Tot Groep 

17.30u 18.30u 1ste en 2de leerjaar 

18.30u 20.00u Tumbling (Reeksen) 

20.00u 21.00u Freerun & Juniors 

 

Zaterdag 21/05/2022 

Van Tot Groep 

09.00u 10.00u 2de en 3de kleuterklas 

10.00u 11.00u 3de en 4de leerjaar (Liesel & Anne) 

11.00u 12.00u 5de & 6de leerjaar en 1ste middelbaar  (Liesel & Anne) 

12.00u 13.30u Tumbling (Dans + reeksen) 

 

Wees zeker 5 minuten voor aanvang aanwezig in de zaal, zodat we geen tijd verliezen! 

Gymnasten moeten NIET de kledij aandoen die ze tijdens de turnshow moeten dragen. Als je geen 

tweede maillot hebt, draag dan sportieve, aanpassende kledij. 

Afspraken met betrekking tot de kledij tijdens de turnshow: 

Alle gymnasten worden verwacht in cluboutfit zoals bij de start van het sportjaar werd beschreven: 

  Kleuters: 

 Meisjes: Rode clubmaillot 

 Jongens: Zwarte short en rood t-shirt van onze vereniging 

 1ste leerjaar tot en met de juniors: 

 Trainingspak of hoody van de club is verplicht vanaf het 1ste leerjaar! 

 Meisjes:  Rode clubmaillot 

 Jongens: Zwarte short en rood t-shirt van onze vereniging 

 Freerun:  Zwart t-shirt van de club 
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Verder willen we nog afspreken: 

  ° Gymnasten met lang haar binden hun haar samen met een onopvallend zwart of rood rekje  

    of lint. 

 ° Indien er gevraagd werd om andere kledij te voorzien voor de dans, breng je die ook mee. 

 ° Zorg ervoor dat in elk kledingstuk duidelijk de naam van de gymnast vermeld staat. (met  

    stift of geborduurd) Elk jaar blijven er kledingstukken achter waarvan wij niet kunnen zien 

         van wie ze zijn. 

In de namiddag: 

 ° Alle gymnasten worden uiterlijk om 14.00u in de fuifzaal (ingang langs buiten) verwacht. 

  * Kleuters en kinderen van het 1ste en 2de leerjaar worden door hulpleiding 

     opgevangen buiten onderaan de trap aan de toegang van de fuifzaal. Aan de  

     ouders willen we vragen om niet mee binnen te wandelen. 

  * Wees alsjeblieft op tijd en let opnieuw op de kledingafspraken. 

° Alle gymnasten worden verwacht aanwezig te blijven tot aan het einde van de avondshow

    voor ons traditionele slot met de hele club. Ze blijven gedurende de twee shows in de 

        fuifzaal. Hier zorgen wij zelf voor toezicht. Er wordt door de turnkring voldoende animatie 

     voorzien. We willen dan ook vragen dat iedereen binnen blijft. Ook tijdens de pauze 

                 blijven de gymnasten in de fuifzaal. Zo hoeven we niemand te gaan zoeken als de volgende 

                 show begint. 

° Tussen de twee shows is er voldoende tijd voorzien voor de leden om iets te eten en te 

   drinken. Iedereen brengt zelf zijn eigen boterhammen en drinken mee. Wij voorzien zelf  

   een tussendoortje per kind. Indien uw kind allergieën heeft kan u dit best op voorhand 

   doorgeven aan de betrokken leiding, zodat we hiermee rekening kunnen houden. Na hun      

   optreden en tijdens het eten krijgen de gymnasten telkens ook een drankje aangeboden  

   van de club. Hiervoor brengen ze een beker, met hun naam erop, mee in een plastic 

   zakje. 

° Gymnasten kunnen na het einde van het turnfeest worden opgehaald aan de 

   toegangsdeur van de fuifzaal.  

    Let op: zeker voor de kleinsten wordt verwacht dat zij opgehaald worden. We laten hen  

    niet zonder begeleiding vertrekken! 

Nog een praktische tip voor de toeschouwers: er is een pauze voorzien waarbij je in de cafetaria 

terecht kan voor een consumptie. We werken ook dit jaar weer met drankjetons die je al kan kopen 

in de inkomhal van de sporthal en aan de toegangsdeur naar de zaal. Dit kan al tijdens de generale 

repetitie of terwijl je staat aan te schuiven aan de inkom. 

Sportieve groeten 
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