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secretariaat : Anskje Witttebrood, Binnenhof 16, 3020 Veltem Beisem 016/489852

Beste ouders, turners en turnsters,
Zoals we al aankondigden, vindt onze jaarlijkse turnshow plaats op zaterdag 10 maart 2018 om
18u00. Deze show gaat door in de Ivo Van Damme sporthal te Veltem, Overstraat 21. Al onze
groepen van Herent, Veltem en Wijgmaal nemen hieraan deel en zullen hun uiterste best doen om van
dit gebeuren een mooi en afwisselend schouwspel te maken.
Voor een goede voorbereiding van de nummers, is het noodzakelijk vooraf te weten hoeveel kinderen
zullen deelnemen. We vragen dan ook vóór 11/2/2017 de deelname al dan niet te bevestigen via
onderstaand briefje of via mail aan gymgroepherent@gmail.com.
Het spreekt voor zich dat de deelnemers in de lessen voorafgaand aan de show verwacht worden.
Om wat extra te kunnen oefenen, zullen onze lessen tijdens de krokusvakantie gewoon doorgaan, dus
zowel op 10/2/2018 als op 17/2/2018 is er les volgens de normale uurregeling.
De inkomkaarten voor de show zijn te koop tijdens de les vanaf 10/02/2018. De prijs van de kaarten
in voorverkoop bedraagt 9 euro voor volwassenen en 8 euro voor -12 jarigen en 60-plussers. Wij
raden aan de gewenste kaarten zo snel mogelijk te kopen. We kunnen niet garanderen dat er de dag
zelf nog kaarten gekocht kunnen worden.
De dag van de show houden we een korte generale repetitie in de IVD sporthal, volgens
onderstaande uurregeling:
Herent: 1ste en 2de kleuterklas: 9u45-10u15; Herent 3de kleuterklas en lagere school:10u15-11u00
Veltem: kleuters: 13u15-13u45, 1ste en 2de ljr: 13u40-14u10, 3de en 4de leerjaar: 14u00-14u30, 5de en
6de ljr,: 14u20 -14u50; 1ste middelbaar: 14u40-15u10; vanaf 2de middelbaar en airtrackspringen:
15u00-15u30.
Gelieve ervoor te zorgen dat de kinderen tijdig op de repetitie aanwezig zijn.
De gewenste showkledij wordt later meegedeeld en zal, net als de andere info, ook terug te vinden
zijn op onze website: www.gymgroepherent.be.
We rekenen op jullie aanwezigheid en zijn ervan overtuigd dat het met jullie medewerking een
geslaagde avond zal worden!
Het bestuur en de lesgevers.

Naam:……………………………………………………

turnt in Veltem / Herent*

en zal wel /niet * deelnemen aan de show van 10 maart 2018
*schrappen wat niet past

