
Beste ouders, 

 

Het turnfeest nadert snel. We proberen hier alles op een rijtje te zetten en hopen dat het voor 
iedereen duidelijk is. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust of stuur een berichtje naar 
gymnalandegem@skynet.be.  
 
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. 
 
Generale repetities 
Aangezien we nu met 1 thema werken doorheen het volledige feest en we met 2 keer 2 
hoofdrolspelers zitten, is het nodig om meer dan 1 generale repetitie te houden.  
 
Op zaterdag 26/4 is er een generale repetitie  

 kleuters komen niet 

 al de rest: 15u - 18u 
Op maandag 28/4 en woensdag 30/ komt iedereen op het gewone uur 
Op donderdag 1/5 is er de laatste generale repetitie van 15u tot 18u 
 
 
Kaarten 
Inkomkaarten zijn te koop vanaf  maandag 31 maart. Op maandag om 18u, donderdag en vrijdag om 
19u. Op woensdag om 16u, 17u en 18u30.  
Namiddagvoorstelling: 

 kinderen (lagere school): € 4 

 volwassenen: € 8 
Avondvoorstelling: 

 kinderen: € 5 

 volwassenen: € 10 
Per voorstelling zijn slechts 400 plaatsen beschikbaar.  
 
Zaterdag 3 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) 
 
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.  
Kleuters:  

 meebrengen:  

o witte T-shirt, boekentas 

 wordt gemaakt: rokje of shortje 

 prijs: € 2 
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Turnen: groepen van Karen D/Justine en Maren/Tuur 

 meebrengen:  

o meisjes: zwarte legging 

o iedereen: fel gekleurd topje of T-shirt dat past bij blauw, zonnebril, fototoestel 

(speelgoed) 

 wordt gemaakt:  

o meisjes: rokje  

o jongens: bermuda en lange wijde broek 

 wordt gekocht: witte T-shirt 

 prijs:  

o meisjes: € 4 

o jongens: € 7 

 

Turnen: groepen van Fien/Liesbeth en Tinka/Sara VA 

 meebrengen:  

o meisjes: witte legging 

o iedereen: deegrol en zaklamp 

 wordt gemaakt: 

o bakkersschort, rokje of bermuda 

 wordt gekocht: 

o meisjes: topje 

o jongens: wit hemdje x2 

 prijs:  

o meisjes: € 7 

o jongens: € 8 

 

Turnen: groepen Ellen/Sarah S en Rinske/Barbara 

 meebrengen: 

o iedereen: pet 

o jongen: T-shirt die past op oranje 

 wordt gemaakt:  

o salopette, kleedje of bermuda 

 wordt gekocht: 

o witte T-shirt 

 prijs:  

o meisjes: € 8 

o jongen: € 6 

 

Turnen: groepen Käthe en Debby 

 meebrengen: lange witte kousen 

 wordt gekocht: witte T-shirt, wit topje of onderhemdje 

 wordt gemaakt: blauwe bermuda, blauwe lange broek 

 prijs: € 11 

 

 

 



Turnen Laura en Karen B 

 meebrengen: 

o meisjes: zwarte legging, zwarte T-shirt, oude nylonkous  

o jongens: zwarte trainingsbroek, zwarte T-shirt, oude nylonkous 

o iedereen: lange jas, hoed, bril, vergrootglas, krant 

 prijs: / 

 

Turnen: groepen Lies/Lotte/Marlies/Jana 

 meebrengen: 

o iedereen: kledij station (werd besproken) 

o jongens: zwart hemd of T-shirt 

 wordt gekocht:  

o meisjes: boa en lange handschoenen 

 wordt gemaakt: 

o meisjes: kleedje 

o jongens: vestje 

 prijs: 

o meisjes: € 8 

o jongens: € 1 

 

Dans 1: Tessa 

 meebrengen:  

o jongen: wit hemdje of T-shirt 

 wordt gekocht:  

o iedereen: T-shirt die gekleurd wordt 

o meisjes: topje  

 wordt gemaakt: 

o meisjes: verpleegstersschort + kapje, rokje met sjaaltje 

o jongen: dokterspak, bermuda 

 prijs:3.5 

o meisjes: € 9,5 

o jongen: € 7,5 

 

Dans 2:  Femke en Marlies 

 meebrengen: zwart topje 

 wordt gekocht: 

o zwarte T-shirt die gekleurd wordt 

o topje 

 wordt gemaakt: 

o fel gekleurde joggingbroek, rokje met sjaaltje 

 prijs: € 13.5 

 

Dans 3: Margot 

 meebrengen: zwart kleedje 

 wordt gekocht: overall 

 prijs: € 10 



 

Dans 4:Tessa en Lieselot 

 meebrengen: wit hemdje, zwart kleedje 

 wordt gekocht: bril 

 wordt gemaakt: 

o meisjes: rokje 

o jongen: bermuda 

 prijs: 

o meisje: € 8 

o jongen: € 6 

 

Air-track van Laura en Karen B 

 meebrengen: 

o meisjes: zwarte legging, zwarte T-shirt 

o jongens: witte legging, witte trui/T-shirt met lange mouwen 

o iedereen: vuile kledij, muts of hoed 

 wordt gemaakt: 

o meisjes: nonnen attributen 

o jongens: paters attributen 

 prijs: € 2 

 

Veteranen 

 meebrengen: “bomma kleed” 

 

Competitie 

 meebrengen: turnpak met lange mouwen, zweetbandjes, beenwarmers, … 

 

Acro 

 wordt gekocht: zwart hemdje voor de jongens 

 wordt gemaakt: 

o meisje: zwart kleedje met tutu 

o jongens: zwarte broek 

 prijs: 

o jongens: € 2 

o meisjes:  

 3de - 4de lj: € 6 

 5de - 6delj en 1ste mb: € 7 

 vanaf 2de mb: € 8 

 

 

Sportieve groeten en veel succes, 
  Het gymna-team. 
 

 

 



Extra lessen als voorbereiding op ons turn- en dansfeest 

    dans 1: groep Tessa 
  maandag  7/apr 18u - 19u   

maandag  14/apr 18u - 19u   

    dans 2: groep Marlies en Femke 
 maandag  7/apr 18u - 19u benedenzaal 

maandag  14/apr 18u - 19u benedenzaal 

    dans 3: groep Margot 
  donderdag  10/apr 18u - 19u30 benedenzaal 

maandag  14/apr 17u - 18u   

    dans 4: groep Tessa en Lieselot 
 donderdag  10/apr 19u - 20u30 benedenzaal 

    turnen: Rinske, Barbara, Ellen, Sarah 
 zaterdag 5/apr 17u - 18u30   

woensdag 9/apr 17u - 18u30   

zaterdag 12/apr 17u - 18u30   

donderdag 17/apr 16u - 17u30   

zaterdag  19/apr 17u - 18u30   

    turnen: Lies, Lotte, Jana, Marlies 
 woensdag 9/apr 16u - 17u   

vrijdag 11/apr 17u30 - 19u   

donderdag 17/apr 14u - 16u   

vrijdag 18/apr 17u30 - 19u   

    turnen: Justine, Karen D, Maren, Tuur 
 woensdag 9/apr 17u - 18u30   

dinsdag  15/apr 13u30 - 15u   

vrijdag 18/apr 13u - 15u   

    turnen: Tinka, Sara, Liesbeth, Fien 
 woensdag 9/apr 17u - 18u30   

woensdag  16/apr 14u30 - 16u   

    turnen: Debby, Käthe 
 woensdag 9/apr 18u30 - 20u   

woensdag  16/apr 13u - 14u30   

    turnen: Laura, Karen (B-groep) 
 woensdag 9/apr 18u30 - 20u   

maandag  14/apr 10u - 12u   

donderdag 17/apr 11u - 12u   



    

    

    air-track: Laura en Karen 
 vrijdag 11/apr 17u30 - 19u   

vrijdag 18/apr 17u30 - 19u   

    veteranen 
   maandag 7/apr 19u - 20u   

maandag  14/apr 19u - 20u   

    competitie trampoline: zowel training als oefenen voor het 
feest 

zaterdag 5/apr 17u - 18u30 turnfeest 

maandag 7/apr 18u - 20u turnfeest  

woensdag 9/apr 18u - 20u gewoon les 

vrijdag 11/apr 17u30 - 18u30 gewoon les 

zaterdag 12/apr 17u - 18u30 turnfeest 

maandag  14/apr 18u - 20u gewoon les 

woensdag  16/apr 16u - 18u turnfeest  

    18u - 20u gewoon les 

vrijdag 18/apr 10u - 12u turnfeest  

    17u30 - 19u gewoon les 

zaterdag  19/apr 17u - 18u30 turnfeest 

    acro 
   zaterdag 5/apr 15u - 17u   

zondag 6/apr 17u - 19u30  benedenzaal 

vrijdag 11/apr 18u30 - 20u   

zaterdag 12/apr 15u - 17u   

zondag 13/apr 10u - 12u30   

woensdag  16/apr 18u - 20u   

zaterdag  19/apr 15u - 17u   

    hoofdrolspelers 
  dinsdag  15/apr 10u- 12u    

woensdag 16/apr 10u - 12u   

donderdag 17/apr 10u - 12u   

 


