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PANNENKOEKENFEEST 

VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 

 

Beste sportieveling, 

Op vrijdag 9 november 2018 worden jullie allemaal verwacht in de Sporthal E. 

Soens, Singel in Strombeek-Bever. Voor alle ingeschreven jeugdleden, houden 

we traditiegetrouw een leuk spring –en eetmoment. Hou je van supergrote 

springkastelen en een reis door, over, onder en rond de wereld, kijk dan op de 

planning wanneer je wordt verwacht! Nadien kunnen jullie smullen van lekkere 

pannenkoeken!  

Alle andere (volwassen) sportleden, zijn ook welkom om een pannenkoek komen 

eten vanaf 18h00. 

Belangrijk!: 

Enkel de leden die het lidgeld betaald hebben krijgen een gratis pannenkoek! 

Maak dus tijdig je betaling in orde. Breng je betalingsbewijs mee indien je betaling is 

gebeurd na 4/11/2018. Wees tijdig aanwezig om je aan te melden. Zie planning onderaan 

de brief! 

Alle jeugdleden melden zich eerst aan en kunnen gaan springen volgens de planning. 

Alle andere volwassen leden melden zich ook aan en krijgen een bonnetje voor een gratis 

pannenkoek. 

Volwassenen, ouders, vrienden, familie, … zijn uiteraard ook welkom! Tijdens het 

sporten van de kinderen, kan iedereen tegen een kleine bijdrage smullen van een 

lekkere pannenkoek en een drankje! 

Ouders zijn niet toegelaten in de sporthal en in de kleine eetzaal bij de kinderen. 

Alleen helpende handen! Wil je je graag nog opgeven voor deze activiteit om te 

komen helpen of één van onze volgende activiteiten, geef dan snel een seintje door 

een e-mail te versturen naar leen@gymnasport.be voor woensdag 31 oktober 

2017. 

 

Wij hopen je daar zeker te zien! Tot dan! 

Sportieve groeten 

Het team van Gymnasport & NeoLuna 
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UURROOSTER pannenkoekenfeest 

Nadat de kinderen in de grote zaal gesport hebben, worden zij getrakteerd op een 

overheerlijke pannenkoek. 

In onderstaand schema vind je terug wanneer welke groep aan de beurt is voor het 

springfestijn 

Het eind uur is meteen ook het uur waarop de kinderen mogen opgehaald worden. 

Bijvoorbeeld voor peuterturnen Strombeek & Humbeek:  

16u30 – 17u10: reis rond de wereld (springkasteel) 

17u10 – 17u30: pannenkoek eten, om 17u30 mag u de kinderen dan terug komen 

ophalen. 

Nr° Uur Turngroepen Dansgroepen 

1. 16u30 – 17u10 Peuterturnen Strombeek & 

Humbeek  

Kleuterdans A-B 

2. 17u10 – 17u50 Kleuterturnen Strombeek & 

Humbeek 

Ministars  

3.  17u50 – 18u30 1&2e leerjaar Strombeek & 

Humbeek   

Milkyways, Show I, Planeetjes 

4. 18u30 – 19u10 3e,4e leerjaar Strombeek +  

3e, 4e,5e, 6e lj Humbeek 

Sterretjes, Show II, HipHop A, 

HipHop B 

5. 19u10 – 19u50 5e, 6e leerjaar Strombeek 

Toestelturnen & oriëntatie, 

Competitie TTM, Precompetitie 

TTM, trampoline basis & I niveau 

Maantjes, Show III 

 

6.  19u50 – 20u30 Trampoline B & C niveau , Acro, 

Middelbaar, Tumbling & 

Freerunning 

Zonnetjes, Show IV 

Show V, Nova’s 

 

 


