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Beste ouders, leden,  
 
Zaterdag 13 mei 2017 is het ons jaarlijks turnfeest. Er is een voorstelling zijn om 13.30uur en 18.30 uur. 
Om alles vlot te laten verlopen die dag geven we jullie graag volgende weetjes mee. 
 
* Leden worden verwacht om 13u en 18u in de kleedkamers. Je geraakt daar via de artiesteningang  
(= ingang langs de parking) 
*We werken ook dit jaar met kleuren - kleedkamers. Enkel deelnemers en medewerkers krijgen toegang 
tot de kleedkamers.  

K1 / K2 / K3 Paviljoen school  Dans L5-6 en 12+ Bruin 
L1 / L2 Rood  Hiphop Blauw 
L3 / L4 Groen  Préwedstrijdteam dans Paars 

L5-6 Oranje  Wedstrijdteam Bruin 
12+ / 15+ / 18+ Blauw  Trampolinegroepen Geel 
Dans kleuters Paviljoen school  (Pré) keur Paars 

Dans L1-2 Oranje  Airtrack Groen 
Dans L3-4 Oranje  Rope-skipping Rood 

 
* Om verloren voorwerpen te vermijden, vragen we je om de verkleedkledij mee te nemen in een zak met 
je naam er op. 
* Tijdens het turnfeest blijven de leden rustig zitten op de daarvoor voorziene plaatsen.  
Jullie kunnen naar een deel van het turnfeest kijken.  
* Voorzie zelf een flesje water en een koek. Dit bewaren we in de kleedkamer.  
* Na de eerste voorstelling gaat iedereen naar de kleedkamer zijn verkleedkledij uitdoen. Je kunt je kind 
dan ophalen aan de artiesteningang. Niemand blijft tussen de 2 voorstellingen in de sporthal! 
* KLEUTERTURNEN / - DANS: TREDEN ENKEL OP IN DE NAMIDDAG!  
Na het optreden gaan de grote lichten aan zodat de kleuters bij hun ouders/familie kunnen gaan zitten. 
Tijdens de pauze kan je kleuter zich terug gaan omkleden in het paviljoen. 
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* APOTHEOSE, vanaf L3 
Jullie sluiten het turnfeest af. 
Je draagt de rode turn T-shirt en een zwarte broek. Vergeet je naam er niet in te schrijven 
De apotheose wordt geoefend op dinsdag 2 mei van 17.30-18.30u in de sporthal. De leden worden 
verwacht in de kleedkamers. Er worden geen toeschouwers toegelaten in de zaal tijdens het oefenen.  
De leden worden terug opgehaald in de kleedkamers. 
 
 
* GENERALE REPETITIE WOENSDAG 10 mei 
Je krijgt de kans om je nummertje uit te voeren zoals je het gaat doen op het turnfeest,  
wees dus zeker op tijd. Vergeet ook je verkleedkledij niet aan te doen! De generale repetitie gaat door in 
de sporthal in Nieuwkerken. 
 

                        OEFENEN TUSSEN ...  
Kleuters 1 + 2 13.30 – 14.50 
Kleuters 3 13.50 – 14.10 
Dans kleutertjes 14.10 – 14.20 
L1 + trampoline L4-6 14.20 – 14.40 
Dans L3-4 14.40 – 14.50 
L2 + trampoline 12+ 14.50 – 15.10 
Dans hiphop 15.10 – 15.20 
L5-6 + trampoline L1-3 15.20 – 15.40 
Dans L5-6 en 12+ 15.40 – 15.50 
L4 + 18+ 15.50 – 16.10 
Dans L1-2 16.10 – 16.20 
L3 + 12+ 16.20 – 16.40 
Dans préwedstrijd 16.40 – 16.50 
Airtrack + 15+ 16.50 – 17.10 
Rope-skipping 17.10 – 17.20 

 
Wil je graag ons vrijwilligersteam versterken? 

Surf naar www.jongenblij.be en schrijf je in als vrijwilliger,  
kies daarbij welke taak je graag wil uitvoeren.  

Wij danken al onze vrijwilligers alvast voor de hulp!  
 

Heb je nog vragen? Aarzel  niet om te mailen naar ines@jongenblij.be  
 

Sportieve groetjes, 
Het turnfeestteam & de trainers van Jong en Blij 
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