TURNKRING TEN GAERDE VZW

WI J STELLEN VOOR
BETREFT
Turnshow op 16 en 17 november 2019
Brief 1: ALGEMENE INFORMATIE
Dit is de eerste brief i.v.m. de organisatie van onze
turnshow. Lees hem aandachtig en vul het invulstrookje
in. Bezorg dit aan juf Marianne of de turnjuf of -meester.

“Turnkring werft
aan”

BEDANKT !

LET OP!
PRAKTISCH
Datum | Plaats | Uur
Datum: zaterdag 16 en zondag 17 november 2019
Plaats: Sporthal Ten Gaerde, J. Mertensstraat 27,
1702 Groot-Bijgaarden

Het is de bedoeling dat alle
kinderen aan alle shows
deelnemen, enkel de kleuters doen
zondag om 15u mee.
We weten dat geen enkel kind zich
zal vervelen. Het worden 2
onvergetelijke dagen, waar we later
met veel plezier aan terugdenken.

Show 1: zaterdag 16 november om 20u00
(show zonder kleutergroepen)
Show 2: zondag 17 november om 11u00
(show zonder kleutergroepen)
Show 3: zondag 17 november om 15u00
(show MET kleutergroepen)
Show 1 en 2 zijn identiek, show 3 is gelijk, maar met het
optreden van de kleuters er bij.

WIJ VERZAMELEN
… witte melkflessen van 0.5 en 1 liter.
… fruitsapflessen van het merk innocent
van 1 en 1.5 liter voor onze
turndemonstratie.
Gelieve deze aan Marianne te bezorgen.

Lees verder …

TOMBOLA

OPROEP

We houden een “altijd prijs”-tombola. Via deze weg
willen we ouders, ondernemers en/of handelaars
warm maken om enkele mooie prijzen binnen te
brengen bij Marianne, Randy of Hugo. Voor meer
informatie kan je steeds bij hen terecht.

Ouders en vrienden die op één of
andere manier de club willen
steunen in ruil voor publiciteit,
kunnen contact opnemen met
Hugo of Randy.

KAARTEN
Volwassenen: € 15
Kinderen van 6 tot 16 jaar: € 8
Kinderen t.e.m. 5 jaar: gratis

Verkoop | Wanneer
Ouders van de kleuters kunnen op zaterdag 28
september en zaterdag 5 oktober tussen 15u00 en 18u00
kaarten kopen voor show 3 van zondag (15u).
Gelieve cash geld mee te brengen aub.
Elk gezin, met kleuters ingeschreven in onze club, kan
maximaal 4 kaarten kopen. Vanaf 12 oktober kan je
meer kaarten aankopen.
Vanaf zaterdag 12 oktober 13u00 kan iedereen kaarten
kopen voor de drie shows, dit zonder beperking in
aantal, tot en met de algemene repetitie zaterdag
16 november 17u00.

Meer informatie over onze club kan je
terugvinden op onze website
www.turnkringtengaerde.be
Met vragen, suggesties en ideeën kan
je steeds terecht bij leden
van het bestuur.
Check zeker ook onze facebookpagina
voor regelmatige updates over
onze club!
Steun ons via
Trooper.be/turnkringtengaerde

Je koopt steeds kaarten voor 1 bepaalde show, vraag
dus vooraf aan vrienden en familie wanneer ze komen.
De shows zijn meestal uitverkocht. OP = OP.

Volgende nieuwsbrieven:
Brief 2: Kledij, attributen en afspraken per groep
Brief 3: Extra repetities
Brief 4: Draaiboek demoweekend
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