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TURNFEEST 9 EN 10 MEI 2020 

Beste gymnasten, mama’s en papa’s, 

Zoals reeds aangekondigd houden we op 9 en 10 mei ons tweejaarlijkse turnshow. 

De show vindt 3x plaats: 

- zaterdagnamiddag 9 mei Try-out, start om 14u 

- zaterdagavond 5 mei, start om 19u 

- zondagnamiddag 6 mei, start om 15u 

Plaats: Sporthal Sportoase te Brasschaat 

We zouden graag hebben dat onze gymnasten allemaal meedoen in alle voorstellingen.  

Voor hen is het een hele belevenis om in een show met belichting hun kunstjes te laten zien. Bovendien 

kijken onze grotere gymnasten ook altijd met veel plezier uit naar het nummer van de kleuters en 

basisgroepen. 

Wij vragen dan ook dat jullie bengels mogen meedoen. 

Voor de kleuters wordt een speciale regeling voor ophaling voorzien (Zie bijlage).  

Er is dus geen enkele reden om thuis te blijven. 

Het thema van het feest is dit jaar  It’s Magic  

De planning van dat weekend kan u zich als volgt voorstellen: 

• Zaterdag 9 mei:  

- voormiddag: korte repetitie per groep (planning wordt nog gecommuniceerd - niet voor kleuters) 

- namiddag 14u-17u: Try-out show (kleuters 14u-14.30u) 

• Voorstelling zaterdagavond: Aanwezig om 18u  

• Voorstelling zondagnamiddag: Aanwezig om 14u  
 

Om alles goed te laten verlopen, vragen wij dan ook om bijgevoegd gegevensblad  

tegen 30 januari terug af te geven aan de leiding. 

 

Het wordt een spetterend feest!  

Het bestuur en het voltallige trainersteam 

Bewaar deze pagina zodat je zelf de info bij de hand hebt. 

http://www.acro2gym.be/


 

 
 

 

 
AcrollGym vzw - de Borrekenslei 157 - 2930 Brasschaat - www.acro2gym.be - tel 03/651.88.06 - mail: acro2gym@skynet.be - IBAN:BE67 7895 6909 6287 

 

Gelieve deze pagina af te drukken, in te vullen en aan de leiding van de groep af te geven. 
 

NAAM : __________________________________________________ 

GROEP: __________________________________________________________ 

GSM in geval van nood: ___________________________________________________________ 

 

Voor 30 januari 2020 afgeven aan de leiding 

 Ik doe mee op zaterdagnamiddag 9 mei en 

 Ik word na mijn optreden opgehaald aan de inkom (Enkel voor kleuters) 

 Ik word tijdens de pauze opgehaald in de kleedkamer (Enkel voor kleuters) 

 Ik volg de hele show samen met mijn groep 

 

 Ik doe mee op zaterdagavond 9 mei en 

 Ik word na mijn optreden opgehaald aan de inkom (Enkel voor kleuters) 

 Ik word tijdens de pauze opgehaald in de kleedkamer (Enkel voor kleuters) 

 Ik volg de hele show samen met mijn groep 

 

 Ik doe mee op zondagnamiddag 10 mei en 

 Ik word na mijn optreden opgehaald aan de inkom (Enkel voor kleuters) 

 Ik word tijdens de pauze opgehaald in de kleedkamer (Enkel voor kleuters) 

 Ik volg de hele show samen met mijn groep 

 

 Ik doe met heel veel pijn in mijn turnhartje niet mee.  

 

OPMERKING: 

 

 

Naam mama/papa/voogd _______________________________________________ 

Handtekening 

http://www.acro2gym.be/

