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zondag 21 januari 2018
Beste ouders
Op 3 en 4 maart kan u weer naar een prachtig spektakel van gym, dans en show komen kijken tijdens
ons jaarlijks turn- en dansfeest in Sporthal Attenhoven in Hoevenen (overkant van de turnkring).
De voorbereidingen zijn in volle gang. Met deze brief geven we u graag nog wat extra informatie mee,
vooral over de kledij en de concrete uren.
De kaartenverkoop start op 8/2. Tot en met 19/2 kan u bij iemand van de organisatie rechtstreeks
kaarten aankopen (in de kantine voor of na de les). Vanaf 20/2 kan je bij de lesgevers kaarten aankopen.
Gelieve steeds gepast geld in een enveloppe te steken, maar daarop ‘de naam van het lid, de afdeling en
het aantal kaarten ’.
1. TIJDSCHEMA TURNFEEST
Zoals u hieronder kan zien, is er voor bepaalde groepen nog een extra training op zaterdag.
De andere uren zijn telkens voor iedereen, enkel voor de kleuters zijn er aparte afspraken gemaakt.
Mogen wij vragen u stipt aan deze uren te houden (liever wat vroeger dan te laat).
De gang en kleedkamers zijn enkel voor leden en medewerkers. Met meer dan 200 leden en
medewerkers zal het daar al druk genoeg zijn.
Indien u eten en drinken meegeeft, graag dan met zo weinig mogelijk afval, werk en kans op smossen
(geschild fruit, koek in koekendoosje, drinkenbus, enz…).
ZATERDAG 3 MAART
VOORMIDDAG: EXTRA TRAININGEN
08.45 – 09.00
TT jongens 1
09.00 – 09.30
Dance for teens 1&2
09.30 – 09.45
kleuterdans
09.45 – 10.00
kinderdans
10.00 – 10.30
TT meisjes 2
10.30 – 11.00
Freerunning (enkel de
lesgevers!!)

12.00
12.15
13.00
13.30

u
u
u
u

12.15 u
12.30 u
17.30 u
18.00 u
18.30 u

NAMIDDAG
iedereen aanwezig
start GENERALE REPETITIE
AVOND
iedereen terug aanwezig
deuren open
start TURNSHOW

ZONDAG 4 MAART
iedereen aanwezig in zwarte broek en kring T-shirt
groepsfoto’s per afdeling
deuren open
start TURN-en DANSSHOW

Wij verwachten iedereen met een goed humeur en een stralende glimlach op de afgesproken uren!

KLEDIJ-AFSPRAKEN
Om de oefeningen nog beter te laten uitkomen, dragen de leden welbepaalde kledij. Hieronder vind u een
overzicht van de kledij per afdeling. Zorg ervoor dat deze kledij zeker getekend is en allemaal in de
sportzak kan. Voor de meisjes graag ook voldoende haarbenodigdheden meegeven aub!
AFDELING

KLEDIJ

Kleutermove 1
Kleutermove 2
Welpen
Kids
Tieners
Pubers

Zwart shortje (zelf), geel multimove T-shirt en muts (hebben de lesgevers)
Zwart shortje + T-shirt (zelf) + verkleedpakje (hebben de lesgevers)
Zwemkledij (meisjes badpak/bikini, jongens zwemshort) - kleur maakt niet uit
Zwart shortje, wit of lichtblauw T-shirt/topje met brede bandjes
Zwarte lange broek, geel of rood T-shirt
Lichtblauwe/turquoise turnkledij
(maillot en/of turnbroek en/of short en/of aanpassend T-shirt)
Zwarte lange broek of short, blauw T-shirt of topje
Licht grijs topje, zwarte short (mannen) / zwarte ¾ broek (dames)
Zwarte broek, blauw T-shirt/topje, zwarte sportschoenen
Zwart shortje (zelf), aangekochte kledij (hebben de lesgevers), op blote voeten
Zwarte matte legging (geen blinkende!), zwart kort topje (sportbeha), blote voeten
+ aangekochte kledij (hebben de lesgevers)
Blauwe jeansbroek, effen wit T-shirt/topje/blouse
Blauwe of zwarte jeans met gaten, effen rood of geel T-shirt/topje/blouse
Zwarte short, zandkleurig of kaki T-shirt ( dat eventueel stuk mag)
Maillot specialisatiegroep (zelf) + zwarte mantel (hebben de lesgevers)
Zwart turnshortje, gekleurd topje (kleuren van de regenboog)
Blauwe turnshirt, zwart shortje (wedstrijdkledij)
Clubmaillot
Zwarte short + kring T-shirt
Zwarte lange broek, rood T-shirt “COACH”
Zwarte short (kleuters+welpen), lange zwarte broek (andere groepen) + kring T-shirt

Turn(st)ers
Blijf Fit
Aerobics
Kleuterdans
Kinderdans
Dance for teens 1
Dance for teens 2
TT meisjes 1
TT Meisjes 2
TT meisjes 3
TT Jongens 1
Lange mat
Free Running 1 + 2 + 3
Lesgevers
Finale

Voor de groepsfoto’s (zondag) vragen we dezelfde kledij voor alle leden, nl. een zwarte lange
sportbroek en kring T-shirt.
Wij rekenen tijdens het weekend op het nodige respect voor het materiaal van de kring en de leden. De
turnkring is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan voorwerpen van de leden, tenzij er een
duidelijke fout is gebeurd door de organisatie of de begeleiding.
2. TENSLOTTE
Wij doen er alles aan om u op 3 en 4 maart 2018 weer een fantastische
show aan te bieden. Heel veel vrijwilligers, met op de eerste plaats een
werkgroep van lesgevers en ouders, hebben hun schouders onder dit
project gezet. Wij rekenen op het nodige respect, en begrip als er al eens
iets ‘anders’ loopt dan gepland of verwacht.
Hebt u nog vragen, of is er iets niet duidelijk, aarzel dan niet iemand van
de lesgevers aan te spreken.
En dan hopen wij natuurlijk dat u massaal komt kijken, met familie,
vrienden, kennissen, buren, enz…, want het zal weer de moeite zijn ☺
Wij kijken er al naar uit u dan te verwelkomen!
Met vriendelijke groeten
Werkgroep turnfeest en bestuur
Turnkring Vrank en Vrij Hoevenen vzw

