TURN- EN DANSFEEST
Beste ouders, dansers en gymnasten,
Voor het turn- en dansfeest van zaterdag 11 mei moeten een aantal groepen zelf iets aankopen of
meebrengen. Hier ons lijstje:



















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, baluwe glitterrok
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
Dans 3: groep Tine en Ilke (donderdag 19u - 20u)
o meebrengen: blauw topje, zwart shortje
o wordt gemaakt: wit kleedje, rokje
Dans 4: groep Lies (donderdag 19u - 20u)
o zwart legging, zwarte korte sokjes, zwarte T-shirt
Dans 5: groep Lies (donderdag 20u - 21u)
o zwart topje, zwarte korte sokjes
o wordt gemaakt/gekocht: wit hemd, kaki broek
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
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,
Benjamin
 wit topje en witte legging voor: Lillemarie, Nina, Maithé, Lorena, Amélie,
Lore, Jana G, Kyana, Klaartje
o wordt gemaakt: gouden kleedje (broek), legerrokje (broek) of licht
blauw’sneeuwkleedje’
Testgroepen en competitie I9-I10: groepen van Manon, Febe, Libewij, Sarah Snoeck en Sarah
Mestdagh, Hendrik
o meebrengen: witte T-shirt, zwart shortje, korte zwarte sokjes
o meebrengen I9-I10: turnpak en turnpantoffels
o wordt gemaaktgekocht: rok met veel kleurtjes, haarband, iets met zwarte T-shirts en
lintjes
Recrea+tumbling en trampoline: groepen Ellen, Karen, Kiara, Karina, Jelle
o meebrengen: zwarte short, attributen zoals knuffelsslang, verrekijker, hoed, kaart, ...
o meebrengen recrea+ tramp: witte kousen, witte turnpantoffels
o wordt gemaakt/gekocht: beige short en T-shirt, ‘4 seizoenenkleedje’ (of short)
Acro: groep Florien en Karolien
o meebrengen: /
o wordt gemaakt: wit kleedje





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
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
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
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
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

Mocht dit niet duidelijk zijn, laat maar weten.
We zoeken ook nog naaimama’s, oma’s, tantes, ...

Het Gymna team

