
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

In dit Turnerke krijg je alle info over ons turnfeest. Maar omdat er geen reactie 

komt op onze zeer dringende vraag OM HET VOORTBESTAAN VAN DE CLUB 

TE KUNNEN GARANDEREN doen we nogmaals dezelfde oproep.  
 

DRINGEND GEZOCHT: PENNINGMEESTER !!! 
 

Omwille van zware acute gezondheidsproblemen van de 

huidige penningmeester zijn we dringend op zoek naar een 

nieuwe vrijwilliger die deze taak (geheel of gedeeltelijk) wilt 

overnemen. Ken je een beetje van boekhouden en/of 

financiën of wil je het leren, laat ons iets weten. Alle leden 

zullen je meer dan dankbaar zijn!!! 

Voor meer info, neem contact op met Wim tel:0478/250887 

Of mail naar eurogym_tervuren@hotmail.com 
 

TURNFEEST :20 februari 2016. 
 

Hallo allemaal, 

 

Ons jaarlijks turnfeest gaat door op zaterdag 20 februari in ‘DIEPENDAL’. 

Het optreden begint om 18.00u. (einde voorzien om +/- 20.45u). 

De kinderen die meedoen, verwachten we om 17.30u. Vanaf dit uur zullen ook de 

deuren open zijn. 

De kinderen gaan naar die kleedkamer waar de naam van hun groep op de deur 

staat.  

De kleuters gaan naar de balletzaal en blijven daar tot aan de pauze. 

Zij krijgen daar animatie. Pas na de pauze mogen ze bij de ouders in 

de zaal!!! 
Moest op de dag van het turnfeest uw kind om bepaalde redenen toch niet 

kunnen deelnemen, vragen wij om ten laatste enkele uren voor de show iemand 

van EUROGYM te verwittigen. Dank u. 

 

Er zijn snoepzakjes en sandwiches voorzien aan democratische prijzen. 

 

 

 

 



 
 

VOORVERKOOP VAN INKOMKAARTEN 

De inkom voor volwassenen (+18j) bedraagt 4€ in voorverkoop en 5€ aan de 

kassa. Voor de kinderen en jongeren (-18j) is de inkom gratis. 

Wil je de file aan de kassa vermijden, of kan je niet komen maar wil je toch de 

club steunen? Koop dan je kaarten op onderstaande data of voor of na de turnles 

in de turnzaal. 

 Woensdag 3 en 17 februari om 17u30; 19u en 20u 

 Vrijdag 5 februari :          om 18u en 19u30 

Zaterdag 6 februari                  om 10u30 en 11u30   

 

!!!  opgelet !!! 

Vrijdagavond 19/1 ,zaterdag 20/2 en zondag 21/2 is er  

                         GEEN LES!!!  

Vanaf 19u zetten we immers de toestellen klaar in Diependal. 

De groep +12jaar, AGD en de tumblers worden wel in Diependal verwacht 

vrijdag om 19u om de toestellen mee klaar te zetten. Daarna oefenen we nog 

even tot 21.30u. 

 

!!! ALGEMENE REPETITIE.!!! 
 

Om iedereen de kans te geven om zijn ‘stukje’ eens in de zaal te oefenen is er 

een algemene repetitie voorzien op Zaterdag 

 

 Kleuters   1ste kleuterklas: 10u  

         2de  kleuterklas: 10.30u 

         3de  kleuterklas: 11.00u. 

 

 ALLE Andere groepen:  14u30u-17u 

 
Wij verwachten iedereen op deze inoefentijd!  

 

OPRUIMEN NA HET TURNFEEST. 

!!!Van ALLE gymnasten vanaf 8jaar wordt verwacht dat ze na het 

turnfeest de toestellen mee opruimen alvorens naar huis te gaan!!! 

Elke groep heeft zijn taak. 



 
 

KLEDIJ TURNFEEST: !!! Er is zowel voor het openingsnummer als voor de  

          eigenlijke act van de groep kledij nodig !!! 

 

1 ste KLEUTERKLAS :    -  verkleden als clown. 

      

2 de KLEUTERKLAS :    - oranje/ bruin (leeuw). 

 

3de KLEUTERKLAS:      - grijs (olifant) 

 

6-JARIGEN :      1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

                               2. Act: volledig gele kledij 

 

7- JARIGEN: 1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

         2. Act: rode legging of short met rode T-shirt 

  

8-JARIGEN : 1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

         2. Act: Elise, Rosie, Lorien, Emanuelle: volledig rode kledij 

            Marie,Elina, Emilie, Amelie: volledig zwarte kledij 

 

9-JARIGEN :         1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

                               2. Act: Zwarte legging of short en kleurrijke T-shirt die kapot  

             mag (er wordt iets aan vast gemaakt) 

 

10/11-JARIGEN :   1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

                             2. Act: kledij aangepast aan de discipline die je voorstelt   

         Steltlopers: Kato, Liselotte, Maya  losse broek en T-shirt  

      hoepeldansers:Qetsia, Cécilia, Marte: legging met topje  

      goochelaar: Louise , Aurelia: “deftige kledij” en doekjes  

      diabolo :Louise, Yoline: short + T-shirt  en diabolo 

      gymbalacrobaat:Ophélie, Riti: turnpak of topje met short  

       springtouw ; Camille, Fiona, Anouk: short en T-shirt  

         of topje 

      clown:  Louise : rode neus en clown kledij 

 

12/13-JARIGEN          1. Openingsnummer:volledig rode kledij 

                  2. Act: Dieren: dierenonesie met daaronder turnkledij 

           Dierentemmers: zwarte T-shirt en zwarte legging  

 

14+ 1. Openingsnummer:volledig rode kledij 

                  2. Act: Zoals afgesproken tijdens de les 

 



 
 

JONGENS 6-9j     1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

         2. Act: Donkere short of joggingbroek en losse T-shirt 

             naar keuze 

 

JONGENS 10-12j  1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

                              2. Act: bruine T-shirt en bruine of zwarte broek 

 

TRAMPOLINE      1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

     6-10jaar 2. Act: Rood met blauwe kledij (rode broek met blauwe T-shirt 

         of omgekeerd of helemaal in een van beide kleuren) 

           Springtouw als je dit hebt 

 

TRAMPOLINE      1. Openingsnummer:volledig rode kledij 

     +10jaar 2. Act: zwarte broek en T-shirt met glitterband; helm 

 

AIRTUMBLING   1. Openingsnummer:volledig rode kledij  

              Alix en Maxie: volledig witte kledij 

                    2. Act: turnpak met tutu en zwarte legging/panty 

 

ORIËNTATIEGROEP   1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

                     2.Act: Marionetten : volledig in het wit 

             Marionettenspelers : zwarte broek en gekleurde T-shirt 

 

TUMBLING         1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

Beloften 2. Act: Wit met blauw gestreepte (horizontale) blouse/T-shirt 

              of trui en zwarte legging of short 

                   

TUMBLING :        1. Openingsnummer:volledig rode kledij 

gevorderden 2. Act: Zoals afgesproken 

 

AGD :        1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

 Kato, Emma, Karen, Judith, Isabelle,Emilie: volledig rode kledij 

                                    2. Act: zwarte short met kort topje   

 

ACRO:      1. Openingsnummer : volledig witte kledij 

   Wannes volledig rode kledij 

              2. Act: glitterkledij (turnpak) 

             Maxie en Lisa: Cape 

 

Houd er rekening mee dat je in je kledij moet kunnen turnen! 



 
 

Heb je de gevraagde kledij niet, verwittig dan tijdig je leiding. Misschien heeft 

iemand anders wel iets dat we even kunnen gebruiken. 

 

Helpers. 

Zoals elk jaar hebben wij veel helpende handen nodig om alles klaar te zetten. 

We hebben dit jaar zeer weinig reactie. Wie wilt een handje toesteken??? 

Naast de bestuursleden gaven de volgende helpers zich al op : 

 

Voor het opstellen van de toestellen in Diependal op vrijdagavond om 19u 

- Conrad Rupert 

 

Voor het smeren van de sandwiches: 

- mama van Clara Canon 

 

Voor het toestellen verplaatsen tijdens de voorstelling : 

- Dan Joyce 

 

Indien je er al kan zijn tijdens de algemene repetitie, verwachten we je om 

14u20 in Diependal. Zo je enkel ‘s avonds kan, dan spreken we af om 17u15 in 

Diependal. 

 

 Voor het opruimen van de zaal na de voorstelling op zaterdagavond :  

- ALLE gymnasten vanaf 8 jaar!!!  

 

Wil jij ook komen helpen ? Geef dan je naam op aan Goedele (0495/42 28 87) 

Weet je nu nog niet of je beschikbaar bent, maar kan je op 20 februari toch 

komen? Je bent van harte welkom! Hoe meer helpende handen, hoe lichter het 

werk!  

 

Alvast bedankt!!! 

 

 

Verloren voorwerpen  
 
Tijdens het turnfeest zullen de verloren voorwerpen beschikbaar zijn. Daarna zullen ze voor 

een goed doel aangeboden worden 



 
 

Even ter opfrissing: 
 

Data waarop er geen lessen doorgaan: 

Reden maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

trainerscursus       07/02/16 

krokusvakantie 08/02/16 09/02/16 10/02/16 11/02/16 12/02/16 13/02/16 14/02/16 

Turnfeest + 

opruimen 

    19/02/16 

wel les 

10+ 

20/02/16 21/02/16 

Pasen       27/03/16 

paasvakantie 28/03/16  29/03/16 30/03/15 31/03/15 01/04/16 02/04/16 03/04/16 

paasvakantie 04/04/16 05/04/16 06/04/16 07/04/16 08/04/16 09/04/16 10/04/16 

Dag van de 

arbeid 

      01/05/16 

hemelvaart    05/05/16    

pinksteren       15/05/16 

pinkstermaandag 16/05/16       

 

 

Opgelet: Het eerste weekend van de vakantie is er altijd les !(Met uitzondering van feestdagen) 

           De trampolineles 6-9j van zondag 7/2 wordt verplaatst naar zondag 14/2 

 

Komende activiteiten 
 

 VTS Trainerscursus initiator gymnastiek: 6-12februari 

 Zaterdag 13 februari van 9-12u vragen we gymnasten om de trainers tijdens 

de cursus te laten oefenen. Geef je naam op aan Goedele. 

 Zaterdag 23 april van 14-18u vragen we gymnasten voor het examen van de 

trainers. Geef je naam op aan Goedele. 

 Turnfeest in Diependal op zaterdag 20 februari 2016.  

Onze turners zullen voor een spetterend spektakel zorgen. 

 Paasturnstage :  29 maart - 1 april 2016 van 9u-16u in het Gito 

 Turnkamp: 24juli - 29juli (onder voorbehoud) in Kalmthout 

 

 

Einde sportjaar 
 

De recreatieve groepen eindigen de lessen op zondag 29 mei 2016. 

Tumblers en AGD: laatste les op woensdag 23 juni 2016. 

 

Andere data waarop er eventueel nog lessen zouden wegvallen of extra trainingen gegeven 

worden, zullen op voorhand worden meegedeeld. 


