
 
 

 

          December 2017 

 

Beste ouders, 

Beste gymnasten, 

 

Om het jaar 2017 goed te eindigen maar vooral om 2018 goed te beginnen, kondigen wij 

graag met veel trots ons tweejaarlijks turnfeest aan! 

Dit zal doorgaan het weekend van 21 en 22 april 2018. Ook deze editie belooft echt prachtig 

te worden! Reserveer de datum alvast in jullie agenda! 

We gaan voor een licht aangepast scenario dit jaar. Niet elke groep moet alle voorstellingen 

aanwezig zijn. In het schema hieronder kan u terugvinden welke groepen wanneer 

deelnemen aan het turnfeest! 

Optreden zaterdagmiddag – start om 14u 
Kleuters Strombeek 
1&2 Strombeek 
3&4 Strombeek 
5&6 Strombeek 
Middelbaar 
Trampoline (basis + competitie) 
Tumbling 
Freerunning 
Toestelturnen (recrea + competitie) 
Acro 
 

Optreden zondagmiddag – start om 14u 
Kleuters Humbeek 
1&2 Humbeek 
3, 4, 5&6 Humbeek 
Middelbaar 
Trampoline (basis + gevorderden) 
Tumbling 
Freerunning 
Toestelturnen (recrea + competitie) 
Acro 
 

Optreden zaterdagavond – start om 19u 
Middelbaar 
Trampoline (gevorderden) 
Tumbling 
Freerunning 
Toestelturnen (recrea + competitie) 
Acro 
Dans show II-IV-VII 
 

VERPLICHTE DEELNAME aan het turnfeest 
op de drie optredens: 
Middelbaar 
Trampoline competitie 
Tumbling, vanaf 5e leerjaar 
Freerunning 
Toestelturnen (recrea + competitie) 
Acro 

 

 



 
 

Belangrijk om te weten! 

1. De kaartenverkoop zal plaatsvinden de eerste helft van de maand maart. We 

bezorgen jullie de exacte data zo snel mogelijk in een volgende infobrief.  

2. Tijdens de kaartenverkoop kan u ook steunkaarten kopen voor vrienden en/of familie 

die niet aanwezig kunnen zijn maar die toch onze vereniging willen steunen. Bij 

aankoop van een steunkaart maakt u bovendien kans om een mooie verrassing te 

winnen! 

Om de voorbereiding goed te laten verlopen vanaf vandaag, vragen wij graag jullie 

medewerking voor volgende punten: 

1. Laat ons weten of je kan deelnemen aan het turnfeest en dit voor maandag 

22/01/2018! 

2. Wanneer je deelneemt aan het turnfeest, is je aanwezigheid verplicht op de generale 

repetitie vrijdag 20 april en ben je ook de volledige voorstelling aanwezig  

3. Wees regelmatig aanwezig in de turnles tijdens het jaar 

4. Hou rekening met extra repetitiemomenten tijdens de paasvakantie en de week voor 

het optreden. De exacte data volgen in de volgende infobrief 

 

Hoe laat ik weten of ik deelneem aan het turnfeest. Bevestig je deelname via de mail in je 

mailbox.  

Lukt het niet om elektronisch te bevestigen. Gebruik dan onderstaand strookje en bezorg 

het aan de trainer voor maandag 22/01/2018.  

 

Wij hopen alvast dat jullie massaal zullen deelnemen en de tribunes goed zullen vullen! 

Sportieve groetjes!  
 
            
  
 
 
(naam kind) ………………………………………………………………… van de groep 
………………………………………. 

o Zal aanwezig zijn op het turnfeest.  

o Zal niet aanwezig zijn op het turnfeest op. 
 

 


