
Beste ouders, beste turners,  

Hier zijn we nogmaals met enkele (en hopelijk de laatste) afspraken voor de Turnshow   

De generale repetitie 

OPGELET AANPASSING van de UREN 

 De generale repetitie gaat door op zaterdag 11 maart.  

 Kleine jongens (training op woensdag van 18u tot 19u):  

Aankomst om 8u35 in de sporthal, slot om 10u50 in de turnzaal. 

 Jongens (training op woensdag van 19u tot 20u) 

Aankomst ook om 8u35 in de sporthal, einde om 11u10 in de turnzaal 

De shows 

Zoals reeds geweten is, gaan de shows door op zaterdag 18 én zondag 19 maart.  

 Op zaterdag 18 maart start de show om 19u (deuren open om 18u).  

Wij verwachten de kids tussen 18u en 18u30 aan de kleedkamers van de sporthal.  

 Op zondag 19 maart start de show om 13u30 (deuren open om 12u30).  

Wij verwachten de kids tussen 12u30 en 13u00, zelfde plaats .  

 

De kledij op Turnshow 

Wij verwachten de (kleine) jongens telkens in tenue van de turnkring.  

 Rode fleece van de Turnkring  

 T-shirt van de Turnkring  

 Lange zwarte trainingsbroek.  

De fleece (€35) en T-shirt (€8) kan u nog aankopen tijdens de generale repetitie in de 

vergaderzaal van de turnzaal en dient cash betaald te  worden. 

Voor de rest is het dit jaar supermakkelijk: de andere kledij wordt voorzien door de turnkring !  

 

Food en drinks 

Graag de turner steeds een koekje en een drankje meegeven (zaterdag EN zondag). 

Gelieve wel chocolade rond de koeken en/of chips te beperken aub .  

We vragen ook om geen hotdogs te komen “leveren” tijdens de pauze …  

Voorbereiding   

Elke turner loopt die avond rond in bovenstaand tenue en iedereen wisselt minstens 1 keer 

van kledij, dus gelieve alles te naamtekenen. 

Dit is ook het beste voor de koekjes en de drankjes …  

De kaarten 

De kaarten kan je online verkrijgen via de site www.turnkringkerels.be 

 

Met sportieve groeten 

De trainers 

 

http://www.turnkringkerels.be/

