
 
BETREFT: KAARTENVERKOOP EN KLEDIJ TURN- EN DANSFEEST 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten, 
 

Ons turn- en dansfeest van zaterdag 11 mei nadert snel.  

De kaartenverkoop gaat van start op dinsdag 23 april om 18u. 

Dit jaar werken we opnieuw met genummerde plaatsen. Als u de kaarten koopt, krijgt u 

onmiddellijk uw plaatsen toegewezen.  

Let wel op: 

 kaarten worden cash betaald (geen geld mee = geen kaarten) 

 er worden geen kaarten gereserveerd 

 als u nadien nog kaarten bijkoopt, kan niet gegarandeerd worden dat deze plaatsen 

aansluitend zijn bij uw eerste aankoop 

 

Dit jaar geven we opnieuw 2 voorstellingen (14u30 en 19u30).  

Het turn- en dansfeest zelf bestaat uit 2 delen.  

De kleuters doen enkel mee aan de namiddagvoorstelling en hebben hun oefening in het 1ste deel. Na 

de pauze mogen ze bij mama en papa blijven. 

 

Verkoop op  

 dinsdag 23 april en 30 april tussen 18u en 19u 

 woensdag 24 april tussen 16u en 18u30 

 donderdag 25 april en 2 mei om 20u 

 vrijdag 26 april en 3 mei om 20u  

 zaterdag  27 april en 4 mei om 9u30 

 maandag 29 april om 20u 
 

Prijzen 
Namiddagvoorstelling: 

 kinderen (lagere school): € 4 

 volwassenen: € 8 
Avondvoorstelling: 

 kinderen: € 5 

 volwassenen: € 10 
Per voorstelling zijn slechts 450 plaatsen beschikbaar. 
 
 
Generale repetitie: 

 zaterdag 27 april van 14u tot 17u30 

 zaterdag 4 mei van 14u tot 17u30 

 kleuters uit de groepen kleuterturnen komen NIET naar de generale repetitie.  

 

 



 
 
 
Zaterdag 11 mei 

 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) 
 

Kledij 
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.  
 

 Dans 1: groep Femke en Sara (dinsdag 18u - 19u) 

o meebrengen: wit topje, witte korte short, zwart topje en zwart shortje 

o wordt gemaakt: kanten kleedje, blauwe glitterrok 

o prijs: €7 

 Dans 2: groep Femke en Manon (dinsdag 19u -20u 

o meebrengen: zwart topje en zwart shortje 

o wordt gemaakt: blauwe glitterrok, rode broek en topje 

o prijs: €8 

 Dans 3: groep Tine en Ilke (donderdag 19u - 20u)  

o meebrengen: zwart topje, zwart shortje 

o wordt gemaakt/gekocht: wit kleedje, rokje, ketting  

o prijs: €11 

 Dans 4: groep Lies (donderdag 19u - 20u) 

o zwart legging, zwarte korte sokjes, zwarte T-shirt 

o wordt gekocht: masker en handschoenen 

o prijs: €6 

 Dans 5: groep Lies (donderdag 20u - 21u) 

o zwart topje, zwarte korte sokjes 

o wordt gemaakt/gekocht: wit hemd, kaki broek 

o prijs: €21 

 Recrea+tumbling en trampoline: groepen Ellen, Karen, Kiara, Karina, Jelle 

o meebrengen: zwarte short, attributen zoals knuffelslang, verrekijker, hoed, kaart, ... 

o meebrengen recrea+ tramp: witte kousen, witte turnpantoffels 

o wordt gemaakt/gekocht: beige short en T-shirt, ‘4 seizoenenkleedje’ (of short) 

o prijs: € 10 (Luna, Jade: €5) 

 Turnen A: groep Clémence, Ielke, Flore en Manon (woensdag 17u - 18u30)  

o meebrengen: zwart shortje, fel gekleurd topje (zomer), jongens fel gekleurde T-shirt 

o wordt gemaakt/gekocht: witte en gele T-shirts  

o prijs: €2.5 



 
 Turnen B: groepen Liesbeth, Karen, Ilke (woensdag 18u30 - 20u) 

o meebrengen: zwart shortje voor iedereen 

 zwarte T-shirt voor: Saartje, Chai, Ella, Phara, Helena, Erin, Bente, Nora,  

 wit topje en witte legging voor: Lillemarie, Nina, Maithé, Lorena, Amélie, 

Lore, Jana G, Klaartje 

 zwarte T-shirt en zwarte short: Benjamin 

o wordt gemaakt: gouden kleedje, legerrokje (broek) of licht blauw ’sneeuwkleedje’ 

o prijs: €7.5 (Benjamin €3) 

 Testgroep en competitie I9-I10: groepen Manon, Febe, Lidewij, Sarah S en Sarah M, Hendrik 

o meebrengen: witte T-shirt, zwart shortje, korte zwarte sokjes 

o meebrengen I9-I10: turnpak en turnpantoffels 

o wordt gemaakt/gekocht: rok met veel kleurtjes, haarband, iets met zwarte T-shirts 

en lintjes 

o prijs: €5 

 Acro: groep Florien en Karolien 

o meebrengen: wit shortje of boxershort 

o wordt gemaakt: wit kleedje 

o prijs: €4 

 Competitie B- en C-niveau: groepen Sarah, Barbara, Justine, Jana, Heike, Célestine, Tuur 

o meebrengen: turnpak en turnpantoffels 

o wordt gemaakt: T-shirt met gekleurde lintjes 

o prijs: €3 

 Kleuters: zowel de groepen van woensdag als zaterdag 

o Jitske DG, Guust DR, Leon I, Céleste C, Amélie DR, Rosa D, Raphaël G 

 meebrengen: zwarte legging, trainingsbroek 

 wordt gemaakt/gekocht: T-shirt 

 prijs: €3 

o Rosie C, Manon L, Yarne R, Hannah VL, Niels DB, Sem D, Lin DDP, Mats M, Louis T, 

Tiel VDW, Jasper VH 

 meebrengen: blauwe legging, trainingsbroek 

 wordt gemaakt/gekocht: T-shirt en sjaaltje 

 prijs: €3 

o Staf DV, Mona G, Maëlle M, Lotte S, Victor V, Lena V, Korneel VO, Floor DK, Sam S 

 meebrengen: witte T-shirt 

 wordt gemaakt: ruitjesbroek 

 prijs: €6 

o Jelena D, Stef DR, Margot D, Ynske H, Gaêlle H, Lenn S, Rosanne VO, Maya  Z 

 meebrengen: zwarte legging, trainingsbroek 

 wordt gemaakt/gekocht: T-shirt met print 

 prijs: €3 

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

mailto:gymnalandegem@skynet.be

