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Beste leden en ouders         april 2022 

Zoals jullie intussen allemaal weten, kunnen we eindelijk weer een turnfeest organiseren. Dit zal 

plaatsvinden op zaterdag 21 mei 2022. De voorbije jaren ontvingen we enorm veel positieve 

reacties. Daarom willen we het principe van namiddag- en avondshow behouden. Concreet wil dit 

zeggen dat je dus kan kiezen of je in de namiddag of avond komt kijken, of allebei.  

De namiddagshow zal starten om 14.30u, het einde is voorzien rond 16.30u. 

De avondshow zal starten om 18.30u, het einde is voorzien rond 20.30u. 

Anders dan voorgaande jaren zullen we deze keer de ticketverkoop online organiseren. Dit maakt het 

voor ons iets gemakkelijker en zorgt ervoor dat jullie niet speciaal naar de sporthal moeten komen. 

De ticketverkoop gaat vanaf nu van start. Je kan zelf het aantal gewenste tickets ingeven voor de 

namiddag- en/of avondshow. Ook de kindertickets kan je apart aanduiden. Zo kunnen jullie ineens 

alles bestellen, betalen en krijg je ook meteen de tickets in je mailbox. Deze zullen gescand worden 

bij het binnenkomen, bewaar ze dus goed! Let wel op: er is een maximum aantal kaarten voorzien 

per show en OP=OP!!  

Volwassenen betalen €10 per persoon, kinderkaarten (t.e.m. 12 jaar) kosten €2,00. Doordat we nu 

werken met een online systeem zullen er ook wat verwerkingskosten bijkomen, deze worden 

vermeld bij de tickets.  

We weten graag hoeveel zitplaatsen we moeten voorzien. Daarom zijn ook de kinderkaarten 

betalend. Let wel op: tijdens het turnfeest kan je deze omruilen voor 2 jetons.  

 

Tickets bestellen kan via volgende website: 

https://turnfeest.eventsquare.co/nl/g8shudmixoxr/5jmlo1dq56xz 

Of door het scannen van onderstaande QR-code: 

 

Hierbij willen we ook nog eens een oproep doen naar vrijwilligers die zin hebben om ons een handje 

te helpen. Niet alleen tijdens het turnfeest, maar ook doorheen de rest van het jaar kan ons bestuur 

nog wat versterking gebruiken. Je mag hiervoor steeds contact opnemen met de leiding, bestuur of 

onze voorzitter via onderstaande gegevens. 

Sportieve groeten 

Bestuur en leiding Turnkring Rust Roest Merksplas vzw 

Contactgegevens: 

Cindy Braspenning 

GSM: 0471/96.21.50 

E-mailadres: info@rustroestmerksplas.be 

Website: www.rustroestmerksplas.be 
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