Hallo allemaal,
In dit Turnerke vinden jullie alle informatie over het turnfeest dat doorgaat op zaterdag 14
maart in ‘DIEPENDAL’. Lindeboomstraat 30, 3080 Tervuren
Het 1ste optreden begint stipt om 14u00 (einde voorzien om 17u). Aan dit optreden doen de
kleuters ook mee.
Het avondoptreden begint stipt om 18u00 (einde voorzien om 20u45)
We verwachten de gymnasten een half uur voor de aanvang van het optreden = 13u30 voor
de namiddagshow en om 17u30 voor de avondshow. Vanaf dit uur zullen ook de deuren
open zijn.
De kinderen gaan naar de kleedkamer waar de naam van hun groep op de deur staat.
De kleuters gaan naar de balletzaal. Zij krijgen daar animatie.
Moest op de dag van het turnfeest uw kind om bepaalde redenen toch niet kunnen
deelnemen, vragen wij om ten laatste enkele uren voor de show iemand van EUROGYM te
verwittigen. Dank u.
Er zijn snoepzakjes en sandwiches voorzien aan democratische prijzen, maar zorg ervoor dat
uw gymnast genoeg voorzien heeft als hij/zij de hele dag in Diependal blijft.

VOORVERKOOP VAN INKOMKAARTEN
De inkom voor volwassenen (+18j) bedraagt €5 in voorverkoop en €6 aan de kassa. Voor de
kinderen en jongeren (-18j) is de inkom gratis.
Wil je de file aan de kassa vermijden, of kan je niet komen maar wil je toch de club steunen?
Koop dan je kaarten op onderstaande data of voor of na de turnles in de turnzaal.
Vrijdag 6/3: 18u -zaterdag 7/3: 10u -Dinsdag 10/3 : 10u30
Woensdag 11/3: 18u30
Vrijdag 13/3 (in Diependal) : van 20u tot 21u30

!!! opgelet !!!


Vrijdagavond 13/3 : Vanaf 19u zetten we de toestellen klaar in Diependal.
o GEEN LES voor recrea-meisjes en jongens: 6-10jaar.
o WEL LES voor de volgende groepen: recrea-meisjes 11jaar; 12-14jaar; 14+;
volwassenen; TTm; Tumbling semi- en gevorderden.
We verwachten hen allemaal in Diependal om 19u. We zetten eerst samen de toestellen
klaar en doen daarna voor hen de algemene repetitie.


zaterdag 14/3 en zondag 15/3 is er GEEN LES!!!

!!! ALGEMENE REPETITIE.!!!
Om iedereen de kans te geven om zijn ‘stukje’ eens in de zaal te oefenen is er een algemene
repetitie voorzien
VRIJDAG 13/3
19u

Klaarzetten zaal + opwarmingsdans (= alleen voor gymnasten die vrijdag algemene
repetitie hebben)

20u10

Algemene repetitie recreatief toestelturnen meisjes 11jaar

20u20

Algemene repetitie TTm

20u30

Algemene repetitie recreatief toestelturnen meisjes 12-14jaar

20u40

Algemene repetitie Tumbling semi-gevorderden

20u50

Algemene repetitie recreatieve airtumbling 12+

21u

Algemene repetitie Tumbling gevorderden

21u10

Algemene repetitie meisjes 14+

21u20

Algemene repetitie Volwassenen

ZATERDAG 14/3
9u

Algemene repetitie oriëntatiegroep + gymsterretjes

9u10

Algemene repetitie tumbling beloften

9u20

Algemene repetitie recreatief toestelturnen meisjes 6-jaar

9u30

Algemene repetitie recreatief toestelturnen meisjes 7-jaar

9u40

Algemene repetitie recreatief toestelturnen meisjes 8-jaar

9u50

Algemene repetitie recreatieve toestelturnen meisjes 9-jaar

10u

Algemene repetitie OPWARMINGSDANS (= alleen voor gymnasten die zaterdag
algemene repetitie hebben)

10u20

Algemene repetitie Trampoline -10jaar

10u30

Algemene repetitie Trampoline +10jaar

10u40

Algemene repetitie Recreatief toestelturnen meisjes 10-jaar

10u50

Algemene repetitie Recreatief toestelturnen jongens 6-9jaar

11u

Algemene repetitie recreatieve airtumbling -12 jaar

Wij verwachten iedereen op deze inoefentijd!

OPRUIMEN NA HET TURNFEEST.
!!!Van ALLE gymnasten vanaf 8jaar wordt verwacht dat ze na het turnfeest de toestellen
mee opruimen alvorens naar huis te gaan!!! Elke groep heeft zijn taak.

Kledij:
Hieronder volgt een lijst met alles wat de gymnasten zouden moeten meehebben naar het turnfeest.
Let op, deze spullen moeten voor beide turnfeesten (op de kleuters na) gebruikt worden en worden
liefst niet kwijtgespeeld dus zorg ervoor dat alles goed wordt bijgehouden en opgeruimd is. (De naam
van de gymnast op de kledij, schoenen.. schrijven is misschien handig).



IEDEREEN (behalve kleuters); Opwarmingsdans: Zwarte short en witte T-shirt




K0-K1 en K1-K2: Verkleed je als een dier naar keuze (mag onesie of iets anders)
K2-K3: Verkleed je als superheld. Dit mag een superheldpak zijn of een T-shirt en broek in
eenzelfde kleur en een cape.
K3: Verkleed je als Botje van de kleine zeemeermin. Dit mag een pak zijn of een combinatie
van 1 geel en 1 blauw kledingstuk.
Gymsterretjes & oriëntatie:
- Jools, Fenn, Leonie, Nikki, Charlotte --> Konijn: witte of grijze T-shirt/topje en short/legging
(een strik en kostuumvest mag, indien je die zou hebben liggen)
- Joke, Eline, Marie, Zoé --> Katten: roze en/of paarse short/legging en T-shirt/topje
- Sofia, Louiza, Nina-Louise, Mila Valschaerts --> Klokken: witte T-shirt en zwarte
short/legging
- Louise Vandenbroeck, Mila Snauwaert, Eleonore, Lotte, Louise De Cannière,
Mila Sperandieu --> Kaarten: zwarte/witte short/legging en rode T-shirt
- Lina: Blauw T-shirt/topje en zwarte/witte short
Recrea meisjes 6j: Een topje (in een felle kleur) , een zomershort, een handdoek en twee
staartjes
Recrea meisjes 7j: kKleurrijke turnkledij, haarrekjes
Recrea meisjes 8j
- ”jongens”: zwarte legging en witte T-shirt (korte mouw)
- “meisjes”: zwarte turnshort, witte T-shirt (korte mouw), rood rokje
Recrea meisjes 9j: Je mag kiezen uit onderstaande lijst. Het is zeer belangrijk dat je het
attribuut dat bij de job past hebt.
- Kantoorjob: hemd, aktetas, das
- Bakker: wit hemd, deegrol
- Astronaut: witte kledij, witte helm
- Ontdekkingsreiziger: scoutskledij, netje om vlinders te vangen, hoed
- Dokter: witte labojas, stethoscoop
- Bouwvakker: fluojasje, helm
- Kuisvrouw: schort, plumeau, handschoenen om te kuisen
- Politie: blauw hemd, pet
- Boer: salopette, bandana, lege bus melk
- Trainer: flashy kledij, zweetbandje, fluitje, bal
- Soldaat: camouflagekledij, gamel, veldfles














Recrea meisjes 10j: Turnpak naar keuze
Recrea meisjes 11j: Normale kledij die gemakkelijk uit de doen is. Daaronder turnkledij



(turnpak of T-shirt-short/legging), valies, pyjama
Recrea 12-13j: (oud) clubturnpak



Recrea 14+:




Ines = Tom (grijze kat)
Célia = Jerry (bruine muis)
Fatmeh = smurf (blauwe T-shirt en witte broek)
Norah = gargamel (zwart)
Sarah = bejaarde vrouw
Hanne = jong meisje
Recrea jongens 6-12j: Sportshort en T-shirt naar keuze

Recrea airtumbling 8-12j:
- Salopette of overall
- Bouwvakkerhemd of een grijs T-shirt
- Grijs/zwart Turnshortje (best dat de overall of salopette wordt uitgedaan om te turnen)
Wanneer je geen salopette hebt: geen probleem, we bootsen dit wel na met plakband (zorg
dat je wel het grijze T-shirt/bouwvakkerhemd en turnshortje aanhebt).



Recrea airtmbling 12+
- Neanderthalers/oermensen:
- Bruine/beige/getijgerde kleren; short, T-shirt 
Als het kan is een gelaagd effect leuk (vb. bruine short, beige
T-shirt en topje daarboven)
- Bontje (indien je dit hebt liggen)
- Gecrepeerde haren, enkele vegen op de huid (Voorzien op dag
zelf)
- Egyptenaren:
- Combinatie van blauwe en geel (en wit/zwart)  Je mag redelijk
vrij invullen hoe je dit kleurenpalet verwerkt, maar het idee is om
zoveel mogelijk kleuren te verwerken (vb. zwarte rok met geel
topje en daarboven een blauwe geknoopte T-shirt of gele rok met
blauwe T-shirt…)
- Gouden accenten (indien je dit hebt liggen)  ze mogen wel het
turnen niet verhinderen
- Mooie zwarte make-up rond de ogen (Voorzien op dag zelf)
- Gouden kledingstukken
- Romeinen:
- Zwarte/bruine rok met daaronder een zwarte/bruine short (vb. van
type skaterrok)
- Rode T-shirt/topje
- Eventueel een klein beetje zwarte tape ronde enkels om sandalen
te imiteren?
- Bloemenkransen (zorgen trainers voor)



- Jonkvrouwen en ridders:
- Jonkvrouw: Lange rok/lange jurk in kleur naar keuze, maar liefst een
lichte/felle kleur
- Ridder: Combinatie grijze/zwarte en zwarte/blauwe/rode tinten  Ideaal zou
zijn om als ondergrond een zwarte short en T-shirt of grijze short en T-shirt te
dragen, met daarboven een effen jurk met spaghettibandjes in een
contrasterende kleur blauw/rood…
- Schild en zwaard
- Bloemen in haren (zorgen trainers voor)
- Soldaten uit WO:
- Groene/beige/kaki tinten, camouflageprint is ideaal
- Geweer
- Groene camouflagevegen (Voorzien op dag zelf)
- Groene camouflagevegen (Voorzien op dag zelf)
Trampoline 6-9j: Zwarte T-shirt/topje en zwarte short/legging of zwart turnpak
Trampoline 10+: Gekleurde T-shirt (niet zwart, niet wit, maar rood, geel, blauw, roos, groen,
oranje, paars, ...), liefst uniform gekleurd. Zwarte/grijze short. Witte handschoenen (we zullen
zelf voor een aantal handschoenen zorgen, als je er geen hebt, laat dit weten aan de trainers
volgende les).
TTM: Verkleed je als atlete in de sport die je moet uitbeelden. Kan je hiermee niet turnen en
moet je wat kledij uitdoen tijdens het nummertje zorg dan dat je in het zwart bent. Houd zo
mogelijk rekening met het land dat je vertegenwoordigt:
Youna, Katie: Zwemmen Amerika
Judith, Emma: Ttletiek Jamaica
Isabel,Min, Clara: Turnen België
Jeanne, Léa, Noa: Gewichtheffen Rusland
Bianca, Amélie,Sien: Hockey  Nederland
Yaelle, Julie, Célestine: Judo  Japan
Tumbling semies: Punker kledij, zwart T-shirt of Top (met scheuren) en een zwarte kapotte
panty met zwart short over
Tumbling beloften:
- Wafels: beige/ witte met wafel erop geplakt
- Verkopers: Club T-shirt en zwarte short
Tumbling gevorderden: Gekleurde panty met lange losse bloes (middeleeuwse kledij)



Trainers; Weten het zelf









Houd er rekening mee dat je in je kledij moet kunnen turnen! Heb je de gevraagde kledij
niet of ontbreek je iets, verwittig dan tijdig je leiding. Misschien heeft iemand anders wel iets
dat we even kunnen gebruiken. Of we samen zoeken naar een oplossing.

Verloren voorwerpen
Tijdens het turnfeest zullen de verloren voorwerpen beschikbaar zijn. Daarna zullen ze voor
een goed doel aangeboden worden

Helpers.
Zoals elk jaar hebben wij veel helpende handen nodig om alles klaar te zetten.
Naast de bestuursleden gaven de volgende helpers zich al op :
- Voor het inladen van de toestellen in de containers op donderdagavond 19u
1. ???

- Voor het opstellen van de toestellen in Diependal op vrijdagavond om 19u
1. Katrien Adriaens
2. Conrad Rupert
3. Jenny Robertson
- Voor het toestellen verplaatsen tijdens de namiddagvoorstelling :
1. Peter Broertjes
2. 2 vrienden Karen
3. Trainers
We verwachten je om 13u30 in Diependal.
Voor het toestellen verplaatsen tijdens de avondvoorstelling
1. Peter Broertjes
2. 2 vrienden Karen
3. Trainers
We verwachten je om 17u15 in Diependal
- Voor het schminken tijdens de namiddagvoorstelling
1.

???

We verwachten je om 13u30 in Diependal
- Voor het schminken tijdens de avondvoorstelling
1. ???
We verwachten je om 17u30 in Diependal
Voor het opruimen van de zaal na de voorstelling op zaterdagavond :
-

ALLE gymnasten vanaf 8 jaar!!!
Conrad Rupert
Jenny Robertson

- Voor het uitladen van de toestellen in het gito op maandagavond vanaf 17u15
-

???

Wie kan zich nog vrijmaken om te helpen???
Hartelijk dank aan allen die zich al engageerden om een handje toe te steken!!!
Wil jij ook komen helpen ? Geef dan je naam op aan Goedele (0495/42 28 87) Weet je nu
nog niet of je beschikbaar bent, maar kan je op toch komen op de momenten dat we helpers
nodig hebben? Je bent van harte welkom! Hoe meer helpende handen, hoe lichter het werk!
Daarom nog even onze planning voor dit optreden:







Donderdag 12 maart: 19u00: plaatsen van de toestellen in de containers
Vrijdag 13 maart: 19u00: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor recrea 11j, 1214j,14+ en tumbling semi-+ gevorderden, TTm
Zaterdag 14 maart: 09u00 : Algemene repetitie groepen 6-12j
o 14u00: 1ste optreden toestellen verzetten
o 18u00: 2de Optreden toestellen verzetten
o 20u45: Opruimen van de zaal
Zondag 15 maart: GEEN LES
Maandag 16 maart: 17u15: De toestellen uit de containers halen en terug zetten in
het toestelhok

Alvast bedankt!!!

