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BETREFT: LAATSTE HERINNERING 

 

Laatste herinnering voor het turn- en dansfeest van zondag 30 april 
 

 

We zetten alles nog eens op een rijtje:  

 
Generale repetitie: 

 zondag 23 april van 14u tot 17u 

 zaterdag 29 april van 14u tot 17u30  

 kleuters uit de groepen kleuterturnen komen NIET naar de generale repetitie, kleuterdans 

wel! 

 

Kaartenverkoop: 

Wie nog kaarten wenst, zal snel moeten zijn. Op 17/4 waren er nog 25 plaatsen voor de namiddag en 

75 plaatsen voor de avond.  

 

Kaarten zijn nog te koop op: 

 dinsdag om 18u30 

 woensdag tussen 16u en 20u  

 donderdag om 19u  

 vrijdag tussen 18u en 19u30 
en dit tot we uitverkocht zijn! 

 
Prijzen 
Namiddagvoorstelling: 

 kinderen (lagere school): € 4 

 volwassenen: € 8 
Avondvoorstelling: 

 kinderen: € 5 

 volwassenen: € 10 
Per voorstelling zijn slechts 450 plaatsen beschikbaar. 
 
 
Zondag 30 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 die enkel in de namiddag meedoen).  
 
Verder moet uw kind op het turnfeest zelf volgende zaken meebrengen: 

 lunchpakket 

 drinken voor tussendoor (liefst water in een plastiek flesje met schroefdop) 

 eventueel een strip of spelletje (gelieve te naamtekenen) 
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Kledij 
Voor alle oefeningen wordt er kledij gemaakt en/of moet er nog iets meegebracht worden van thuis. 
Het lijstje heeft u reeds met mail gekregen en is terug te vinden op www.gymna.landegem.be.  
Voor iedereen: laat waardevolle spullen thuis! 

Vooral voor de meisjes: op het feest zelf geen nagellak en geen oorbellen!!!! 

Enkele turners en dansers hebben de kledij nog niet betaald, niet vergeten hé! 

 

Gezocht 

We zijn nog steeds op zoek naar helpende handen op donderdagavond, vrijdagavond, 

zaterdagvoormiddag, zondag namiddag en zondagavond. Kun je wat tijd vrijmaken, geef ons een 

seintje.  

 

 

Als er nog vragen zijn, stel ze gerust in de zaal of via gymnalandegem@skynet.be.  
Sportieve groeten en veel succes, 
   
het Gymna team 

http://www.gymna.landegem.be/
mailto:gymnalandegem@skynet.be

