
 

 

 

Beste ouders, 

 

Het turnfeest nadert snel. We proberen hier alles op een rijtje te zetten en hopen dat het voor 
iedereen duidelijk is. Mocht dit niet zo zijn, geef gerust een seintje.  
Dit jaar geven we opnieuw 2 voorstellingen (14u30 en 19u30). Zoals u al weet, doen de kleuters 
enkel mee aan de eerste voorstelling. 
Het turn- en dansfeest zelf bestaat uit 2 delen.  
In het eerste deel doet iedereen mee aan het openingsnummer. Wie enkel turnt heeft een 
turnnummer, wie enkel danst een dansnummer, wie beide doet heeft dus 2 optredens. De kleuters 
zijn traditiegetrouw net voor de pauze. Na de pauze mogen ze bij mama en papa blijven.  
In het 2de deel werken we volgens een thema. Daarbij moet iedereen nog eens optreden met een 
turn- en/of dansnummer en doet iedereen mee aan de slotoefening (kleuters niet!). 
 
Op woensdag 18/4 is er een eerste generale repetitie voor het 2de deel 

 kleuters hebben gewoon les van 16u tot 17u 

 groep turnen 6 - 10 jaar komt van 17u tot 19u 

 groep turnen 10 - 15 jaar komt van 18u tot 20u 

 dansers en vrijdag komt van 18u tot 19u 
Op zaterdag 21/4 is er een generale repetitie voor alles 

 kleuters komen niet 

 al de rest: 14u30 - 17u30 
 

Voor alle oefeningen wordt er kledij gemaakt en/of moet er nog iets meegebracht worden van thuis. 
Hieronder een lijstje. Voor de kledij die door ons gemaakt wordt, vragen we een kleine bijdrage. Dit 
wordt betaald samen met de aankoop van de inkomkaarten. Op www.gymna.landegem.be staat er 
een lijst met de groepsindeling voor mocht je niet weten van wie jouw kind les krijgt.  
 

 

Meebrengen voor iedereen: 

 rode club T-shirt 

 zwart shortje (turngroepen), zwarte legging (voor wie enkel danst), donker shortje (kleuters) 
 

Kleuters:  

 meebrengen: donker shortje (zie hierboven) 

 wordt gekocht: te grote gele T-shirt 

 prijs: € 3 
 

Dans Tessa:  

 meebrengen: zwarte legging, zwart topje 

 wordt gemaakt: zilveren cape en blauw broekpakje 

 prijs: € 5 
 

Dans Lieselot:  

 meebrengen: zwarte legging, zwart topje 

 wordt gemaakt: kleedje en tutu 

 prijs: € 7 

http://www.gymna.landegem.be/


Dans Annelies: 

 meebrengen:   
o zwarte legging 
o trui met kap, liefst in een fel kleurtje 
o jeans, liefst blauw 

 wordt gemaakt: paars glittertruitje 

 prijs: € 2 
 

Dans Karolien: 

 meebrengen 
o zwarte legging 
o wit topje 

 wordt gemaakt: paars glittertruitje, gouden short en bolero 

 prijs: € 8 
 

Turnen Lieselotte, Liesbeth, Anke 

 meebrengen: niets 

 wordt gemaakt:  
o meisjes: bolletjesrokje, topje, zwarte broek, rood marcelleke 
o jongens: zwarte broek, rood marcelleke, witte T-shirt 

 prijs:  
o meisjes: € 10 
o jongens: € 6 

 

Turnen Tessa, Evi, Karen 

 meebrengen: niets 

 wordt gemaakt:  
o meisjes: rood bloesje, groen shortje, kleedje 
o jongens: rood vestje, groen shortje, zwarte broek, wit marcelleke 

 prijs:  
o meisjes: € 7 
o jongens: € 6 

 

Turnen Rinske, Marlies, Jana, Jasmine 

 meebrengen: niets 

 wordt gemaakt: beschilderde witte T-shirt, zilveren pak 

 prijs: € 8 

 acro-oefening: kleedje (+ wit pak: Karina, Marie, Manon) 

 prijs: € 5 (of € 7) 
 

Turnen Sandrine, Laura, Kaat: 

 meebrengen: 
o zwart topje 
o jongens: zwart marcelleke 
o zwarte lange kousen (er worden er gekocht voor wie er geen heeft) 

 wordt gemaakt: blauw/rood shortje en vestje, zilveren short 

 prijs: € 7 



Turnen Karen, Debby: 

 meebrengen:  
o groep Debby: zwart shortje (clubshortje), zwart topje 
o groep Karen: zwarte legging, zwart topje 

 wordt gemaakt: wijde rode bloes, rode cape, blauwe T-shirt 

 prijs: € 7 
 

Turnen Kaat op vrijdag 

 meebrengen: niets 

 wordt gemaakt: gekleurd topje/marcelleke, groen/geel pak 

 wordt gekocht: stuiterbal, laserlichtje 

 prijs: € 11 
 

Competitiegroepen 

 meebrengen: turnpak, pantoffels, witte kousen, lange broek (Robrecht), BH volgens afspraak 

 wordt gemaakt: kleedje + witte pak 

 prijs: € 7 
 

Kaarten 
Inkomkaarten zijn te koop vanaf  woensdag 11/4. 
Op maandag, donderdag en vrijdag om 19u. Op woensdag om 16u, 17u en 18u30.  
 
Turnfeest - Zaterdag 28 april: 

 iedereen is  aanwezig om 13u30  

 ingang via de benedenzaal 
’s Avonds eten we samen ons lunchpakket, alle kinderen krijgen daarbij een drankje van de club. De 
kinderen gaan dus niet meer naar huis (behalve de kleuters). 
 
Verder moet uw kind op het turnfeest zelf volgende zaken meebrengen: 

 lunchpakket 

 drinken voor tussendoor (liefst water in een plastiek flesje met schroefdop) 
 
Als er nog vragen zijn, stel ze gerust of stuur een berichtje naar gymnalandegem@skynet.be.  
 
Sportieve groeten en veel succes, 
 
  Het gymna-team. 
 

mailto:gymnalandegem@skynet.be

