
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

TURNFEEST :25 november 2017. 
 

Hallo allemaal, 

 

Ons jaarlijks turnfeest gaat door op zaterdag 25 november in ‘DIEPENDAL’. 

Lindeboomstraat 30, 3080 Tervuren 

Het optreden begint stipt om 18u00.  (einde voorzien om +/- 20u45). 

De kinderen die meedoen, verwachten we om 17u30. Vanaf dit uur zullen ook de 

deuren open zijn. 

De kinderen gaan naar de 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 €5 in voorverkoop en €6 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 15/11 en 22/11 : van 16u30 tot 20u  

Donderdag 16/11 : van 18u tot 19u  

Vrijdag 17/11 : van 18u tot 20u  

Zaterdag 18/11 en 25/11 ( in Diependal ) : van 9u30 tot 12u 

!!!  opgelet !!! 
 

Vrijdagavond 24/11 ,zaterdag 25/11 en zondag 26/11 is er  

                         GEEN LES!!!  

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

De groep +12jaar, AGD en de tumbling gevorderden worden wel in Diependal 

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

we nog even tot 21u30. 



 
 

!!! 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: 10u00 

         2de  kleuterklas: 10u30 

         3de  kleuterklas: 11u00. 

 

 ALLE Andere groepen:   
14u30-16u00  Groep 1: meisjes 6j, trampoline 10+, acrogym, jongens 6-8j  

                                       tumbling beloften, 12/13j, AGD, 

   15u30-17u00  Groep 2: 14+, meisjes 7j, oriëntatiegroep,meisjes 10/11j, 

  Airtumbling, meisjes 9j, jongens9-12j,trampoline 6-9j,  

  meisjes 8j, tumbling gevorderden 

 

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 :    -  grijze kledij      

2 de KLEUTERKLAS :    - volledig rode kledij 

3de KLEUTERKLAS:      - volledig blauwe kledij 

Iedereen, behalve de kleuters, heeft voor het openingsnummer 

de volgende kledij nodig: 

 

Volledig zwarte kledij + Geel fluo vestje  

6-JARIGEN :      Te groot wit hemd met lange mouwen, een das, een lange zwarte 

   legging en een zwembril  + kledij openingsnummer 

7- JARIGEN: zwart topje + bikini topje, gekleurde short + rokje 

  + kledij openingsnummer 



 
 

8-JARIGEN : Zwarte kledij (legging, short, topje, T-shirt lange mouwen...) 

      + kledij openingsnummer             

9-JARIGEN :          Grijze kledij (legging of short en T-shirt)  

  + kledij openingsnummer              

10/11-JARIGEN :   donkerrode of paarse aanspannende kledij (liefst lange 

   mouwen)+ kledij openingsnummer 

12/13-JARIGEN  grijze legging en grijze T-shirt + kledij openingsnummer         

14+                zwarte kledij + kledij openingsnummer 

JONGENS 6-9j     verkleed je als een piraat + kledij openingsnummer 

JONGENS 10-12j  Blauwe of zwarte broek,Witte T-Shirt + kledij openingsnummer 

TRAMPOLINE      Zwarte of grijze short/legging en Grijze T-shirt  

      6-9jaar + kledij openingsnummer   

TRAMPOLINE      zwarte short, badmuts en zwembril  

      +10jaar Groep 1 blauwe T-shirt 

 Groep 2 rode T-shirt  

 Groep 3 witte t shirt   + kledij openingsnummer    

AIRTUMBLING   blauwe kledij + kledij openingsnummer 

ORIËNTATIEGROEP   short en witte T-shirt die vuil mag worden.  Picknickmandje 

(indien je er één hebt)  + kledij openingsnummer.  
  

TUMBLING          witte en/of lichtblauwe kledij + kledij openingsnummer 

Beloften 

              

TUMBLING :        zwarte kledij + kledij openingsnummer  

Gevorderden  

AGD :        flashy T-shirt die stuk mag en flashy short 

 + kledij openingsnummer 

ACRO:      kring 1: bordeaux kledij (schakeringen van roze tot donkerrood)  

 Kring 2: turqouise kledij (schakeringen van blauw tot groen) 

 Kring 3: beige kledij (schakeringen van wit tot lichtbruin) 

 + kledij openingsnummer 

 

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.  

Naast de bestuursleden gaven de volgende helpers zich al op : 

-    Voor de verhuis van de toestellen naar Diependal op vrijdagvoormiddag 
                                                      (uur wordt via mail meegedeeld) 

1. Aga Rasche 

2. Henk Schaberg 

3. Geert en Paulien Goossens 

 

-    Voor het ophalen van de muziek-en lichtinstallatie op vrijdagvoormiddag 

1. Walter Dobbeni 

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

1. Katrien Adriaens 

2. Conrad Rupert 

3. Jean Deboutte 

4. Geert en Paulien Goossens 

-    Voor het toestellen verplaatsen tijdens de voorstelling : 

1. Veerle Verstraeten 

2. Trainers: Anneleen, Kato, Sarah, Isabel, Rine, Ben, Lucie 

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. 
 

-    Voor het schminken tijdens de voorstelling.(We verwachten je om 17u30 in 

Diependal)  

1. Raluka              

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

- ALLE gymnasten vanaf 8 jaar!!!  

1. Veerle Verstraeten 

 

-    Voor het terugbrengen van de toestellen naar het gito op 

      maandagvoormiddag (uur wordt via mail meegedeeld) 

 Wie kan zich vrijmaken om te helpen??? 
 

-    Voor het terugbrengen van de muziekinstallatie op maandagvoormiddag 

1. Kirande Nijenhuis 

2. Walter Dobbeni 

Hartelijk dank aan allen die zich al engageerden om een handje toe te steken!!!  



 
 

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 25 november 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 
wapenstilstand      11/11/17  

Turnfeest + 

opruimen 

    24/11/17 

Wel les  

10+ 

25/11/17 26/11/17 

kerstvakantie 25/12/17 26/12/17 27/12/17 28/12/17 29/12/17 30/12/17 31/12/17 

kerstvakantie 01/01/18 02/01/18 03/01/18 04/01/18 05/01/18 06/01/18 07/01/18 

krokusvakantie 12/02/18 13/02/18 14/02/18 15/02/18 16/02/18 17/02/18 18/02/18 

paasvakantie 02/04/18  03/04/18 04/04/18 05/04/18 06/04/18 07/04/18 08/04/18 

paasvakantie 09/04/18 10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18 14/04/18 15/04/18 

Dag van de 

arbeid 

 01/05/18      

hemelvaart    10/05/18    

pinksteren       20/05/18 

pinkstermaandag 21/05/18       

 

Opgelet: Het eerste weekend van de vakantie is er altijd les ! 

(Met uitzondering van feestdagen) 

 


