Beste turners, turnsters en ouders,
Onze turners en turnsters zijn stuk voor stuk top talenten! Wekelijks zetten ze hun beste
beentje voor en geven ze het beste van zichzelf. Ze willen jullie dan ook graag laten zien wat
ze intussen geleerd hebben.
Dat doen ze op ons jaarlijks turnfeest dat dit jaar in het teken staat van de jobbeurs.
We hopen dat jullie massaal komen kijken en onze turners en turnsters komen
aanmoedigen!
Het TURNFEEST gaat door op
ZONDAG 25 MAART OM 15 UUR
IN SPORTHAL ALVERBERG
(Herkenrodesingel 33 – 3500 Hasselt)
Praktische afspraken
1. Generale repetitie
Om alles in goede banen te leiden voorzien we een generale repetitie op 25 maart in de
voormiddag in sporthal Alverberg.
Hieronder vind je een overzicht van de uren en de groepen.
Mogen we u vragen om de kinderen tijdig te brengen zodat deze repetitie vlot kan
verlopen volgens het voorziene tijdsschema.
Ø
•
•
•
•

Blok 1: aanwezig van 8u45 tot 10u15:
9u-9u10: Dans
9u10-9u20: Kleuters Kiewit
9u20-9u30: Acro
9u30-9u40: G-groep

Pieter-jan
Sarah, Manon N. & Tibo
Febe, Yana & Chenoa
Liesbeth, Lauren, Stefanie & Margot

•
•

9u40-9u50: Kleuters Runkst
9u50-10u: Jongens Kiewit & Runkst

Heidi, Cathy & Laura
Jens, Brent & Tibo

Ø
•
•
•
•
•
•

Blok 2: aanwezig om 9u45 tot 11u15:
10u-10u10: 1ste & 2de Kiewit
10u10-10u20: 3de & 4de Kiewit
10u20-10u30: 5de en 6de Kiewit
10u30-10u40: 1ste en 2de Runkst
10u40-10u50: 3de & 4de Runkst
10u50-11u: 5de & 6de Runkst

Jessy & Britt
Yana & Laure
Titia
Manon N. & Arno
Zoë & Robbe
Jens, Jessy & Melanie

Ø
•
•
•
•

Blok 3: aanwezig om 10u45 tot 12u20:
11u-11u15: Meisjes +12
Jana
11u15-11u25: Heren
Vince & Steven
11u25-11u35: Jonge dames
Jana
11u35-11u45: Leiding en vervanging

2. Turnfeest
Het turnfeest start om 15u en de kinderen worden verwacht om 14u30.
Kledij
- Meisjes -12j.: KTE turnpak – lange haren in een staartje met groen of zwart elastiekje
- Jongens -12j.: groen of zwart mouwloos bloesje van de KTE en zwart broekje
- Meisjes +12j.: in afspraak met de leiding
- Jongens +12j. en Heren : zwarte short en zwart T-shirt KTE
- Jonge Dames – Acro – Tuimelaars en Kleuters: aangepaste kledij in afspraak met de
leiding
Andere afspraken
Tijdens de pauze blijven de kinderen in de kleedkamer. Zij krijgen daar een drankje en
een overheerlijke zelf gebakken wafel van ons. Om alles ordelijk te laten verlopen,
vragen we aan de ouders om NIET naar de kleedkamers te komen.
Indien er nog vragen zijn kan je uiteraard altijd terecht bij iemand van de leiding of het
bestuur.
We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op dit jaarlijkse hoogtepunt van onze
organisatie!
Tot dan!
Het bestuur en de leiding van de Koninklijke Turnkring Excelsior

