
 
BETREFT: KAARTENVERKOOP EN KLEDIJ TURN- EN DANSFEEST 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten, 
 

Ons 26ste turn- en dansfeest van zondag 30 april  nadert snel.  

De kaartenverkoop gaat van start op maandag 27 maart 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  

 maandag om 18u 

 dinsdag om 19u 

 woensdag om 17u  

 donderdag om 19u  

 zaterdag om 10u30 en 15u 
 

Prijzen 
Namiddagvoorstelling: 

 kinderen (lagere school): € 4 

 volwassenen: € 8 
Avondvoorstelling: 

 kinderen: € 5 

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

 zaterdag 29 april van 14u tot 17u30  

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

 

 
 
 



 
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) 
 

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 (woensdag 16u tot 17u en zaterdag 10u30 tot 11u30):  

 meebrengen: donkere (liefst zwarte) kledij = T-shirt, legging/joggingbroek 

 wordt gemaakt: zwarte cape 

 prijs: € 1,5 

 

Kleuterdans: Tessa S (maandag 17u tot 18u) 

 zelf meebrengen:  

o zwart shortje (niet voor Lawrence) 

 wordt gemaakt 

o rood rokje (Lawrence = bermuda) 

o T-shirt met tekst op 

 prijs: € 5 

Dans 1: Tessa C (maandag 18u - 19u) 

 zelf meebrengen:  

o lange broek en gekleurd T-shirt 

o zwart shortje 

 wordt gemaakt 

o rood rokje 

o T-shirt met tekst op 

 prijs: € 5 

 

Dans 2 en 3:  Femke (dinsdag 18u - 19u) en Tine/Kathelijn (dinsdag 19u - 20u) 

 zelf meebrengen:  

o zwart topje (vooraf afgeven) 

o zwarte legging 

o zwart shortje 

 wordt gemaakt:  

o fluo rokje (Emiel = bermuda) 

o T-shirt 

 prijs: € 5 



 
 

Dans 4: Lies (donderdag 18u tot 19u) 

 zelf meebrengen:  

o zwarte shortje 

o zwarte lange bloes/hemd (tot onder de poep) 

 wordt door ons gekocht: zwarte kniekousen 

 wordt gemaakt: niets 

 prijs: € 2 

 

Dance technique: Lies (donderdag 19u tot 20u) 

 zelf meebrengen:  

o zwart shortje, rood topje en rode sokjes voor Clémence, Manon DR, Lotte, Sara, 

Aube, Cloë, Sien, Marie, Kiara H, Lena, Manon M, Flore, Fauve, Margot 

o witte legging, wit topje, witte sokjes voor Elise, Lidewij, Lena, Erin, Elisa, Emma, 

Chiara, Louise, Tilly, Femke, Julie, Jamilia, Kiara VO, Béline 

 wordt gemaakt: 

o rode of witte tutu 

 wordt door ons gekocht: engelvleugels of duiveloortjes 

 prijs: € 5 

 

Dans 5: Tessa S (donderdag 20u tot 21u) 

 meebrengen:  

o zwarte kledij = legging, topje met brede bandjes (Tuur: joggingbroek en T-shirt) 

 wordt door ons gekocht: satijnen badjas 

 prijs: € 10 

 

Turnen: groep Debby en Marine (woensdag 17u - 18u30)  

 zelf meebrengen:  

o wit hemdje zonder mouwen (marcelleke), witte legging/joggingbroek 

o chique kledij (uitleg wordt mondeling gegeven) 

 er wordt niets gemaakt 

 

Turnen: groep Karen (woensdag 18u30 - 20u) 

 zelf meebrengen:  

o zwart hemdje/T-shirt/topje, zwarte legging/joggingbroek 

o chique kledij (uitleg wordt mondeling gegeven) 

 er wordt niets gemaakt 

 

Turnen: groep Evi en Anke (zaterdag 15u - 16u30) 

 zelf meebrengen: zwart shortje, overall  

 wordt gemaakt: letterkleedje 

 prijs: €4.5 

 

 



 
Turnen: groepen van Jelle, Evi, Karen, Kato (zaterdag 13u30 - 15u) 

 zelf meebrengen:  

o zwart shortje, wit topje 

 wordt gemaakt: 

o oranje shortje 

o T-shirt met tekening op 

 prijs: €3.5 

 

Turnen: groepen testgroep en recrea + (Barbara, Ellen, Sarah, Lisa, Machteld, Justine) 

 zelf meebrengen: zwart shortje, wit onderhemdje (marcelleke) 

 wordt gemaakt:  

o blauw rokje met zilver strik (jongens = bermuda) 

o zwart onderhemdje met tekst op 

 prijs: € 6 

 

Air-track van Anke (vrijda 18u - 19u30) 

 zelf meebrengen: zwart topje, zwart shortje 

 wordt gemaakt:  

o meisjes: rok  

 prijs: €2 

 

Acro van Sarah en Karolien (zondag 10u - 12u) 

 zelf meebrengen; zwart shortje, zwart topje (jongen = short en T-shirt) 

 wordt gemaakt: gouden kleedje (jongens = bermuda en vestje) 

 prijs: €6 

 

Competitie en pré 

 info volgt 

 

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

