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Turnshow – Hutsepost 

Beste ouders en gymnasten,  

Onze jaarlijkse turnshow komt dichterbij. Op 29 februari (19u) en 1 maart 2020 

(14u30) laten leden het beste van zichzelf zien in ‘Hutsepost’. Door een toverbrief 

vertrekken we op gymtastisch avontuur en ook dit jaar is iedereen hartelijk welkom! 
 

KAARTENVERKOOP 

• Start: zaterdag 1 februari, uitsluitend online in voorverkoop via www.turnkring-ppw.be 

• Stop: tot uitverkoop of tot donderdag 27 februari, middernacht. Koop op tijd je kaart! 

• Afhalen: vrijdag 28 februari (18u00 - 20u30), of op zaterdag 29 februari (09u45 - 12u15), zaal Ymeria 

 

Kinderen onder 3 jaar Kinderen onder 12 jaar Volwassenen 

Gratis indien geen zitplaats nodig € 7 € 9 
 

SHOWVERDELING 

NIEUW: Onze kleutergroepen (zowel turners als dansers) nemen enkel deel aan de turnshow op zondag. 

Specifieke informatie voor deze groepen vind je op de achterzijde van dit blad. 

Op de turnshow brengt iedere groep een eigen nummer, verdeeld in 4 blokken. Na blok 2 is er een pauze. 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Kleuterturnen A (1e kk) 
Kleuterturnen B (2e kk) 

Kleuterdans 2e kk 
Meisjes 4&5 

Dans B 
TTJ 

Jongens 2 

Recrea & Pré Acro 
TTM 

Meisjes 2 
Leidingsnummer 

Kleuterturnen 3e kk 
Kleuterdans 3e kk 

Jongens 4&5 
Dans A 

Tumbling 
Dames 

Meisjes 3 
Jongens 3 

TTM 
Dans C 
Acro 

 

OEFENMOMENTEN 

Via de leiding en de website krijg je alle info over extra oefenmomenten in de krokusvakantie, over kledij en 

attributen. De gewone lessen gaan door tijdens de krokusvakantie, tenzij ze samenvallen met één van de 

onderstaande oefenmomenten of plaatsvinden in het weekend.  

 Donderdag 27 februari 
Blok-oefenmoment 

Eigen zaal 
Zonder kleuters en dames 

Vrijdag 28 februari 
Generale repetitie 

Zaal Ymeria 
Zonder kleuters, met dames 

Zaterdag 29 februari 
Oefenshow 
Zaal Ymeria 

Met kleuters en dames 

Blok 1 09u30 – 10u15 
18u00 - 19u30 

 
9u45 - 12u30 

 
Kleuters mogen direct na hun 
nummer opgehaald worden. 

Blok 2 10u30 – 11u15  

Blok 3 11u30 – 12u15 
18u00 - 20u30 Blok 4 12u30 – 13u15  

 

AANWEZIGHEID VOOR DE SHOW 

De show start zaterdag om 19u en zondag om 14u30. Kinderen die deelnemen verzamelen voor de show in 
onze eigen turnzaal. Blokken 1 en 2 moeten een uur op voorhand aanwezig zijn. Blokken 3 en 4 moeten 30 
minuten voor de start aanwezig zijn. Specifieke informatie voor de kleutergroepen vind je op de achterzijde 
van dit blad. 
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Turnshow - Specifieke informatie kleutergroepen 

Dag jongens, meisjes en ouders,  

Ook alle kleuters mogen aan iedereen laten zien wat ze al allemaal geleerd hebben in de les. Zij nemen enkel 
zondag deel aan de show, deze deelname is trouwens niet verplicht. Hieronder vinden jullie belangrijke 
informatie, speciaal voor de kleutergroepen.   

 

BEVESTIGING DEELNAME 

In de inkomhal van de turnkring zal een groot papier hangen waar jullie je kleuter(s) kunnen inschrijven. Dit 
doe je door de naam van je kleuter(s) te schrijven bij de juiste groep. Zo weten we wie er allemaal mee doet. 

Kleuters C Kleuters B Kleuters A Kleuterdans woe. Kleuterdans zon. 

3e kleuterklas 2e kleuterklas 1e kleuterklas 2e kleuterklas 3e kleuterklas 
 

SHOWVERDELING 

Blok 1 Blok 3 

Kleuters A (1e kk) 
Kleuters B (2e kk) 

Kleuterdans 2de kk 

Kleuterdans 3e kk 
Kleuters C (3e kk) 

 

OEFENMOMENT 

Zaterdag 29 februari houden we een oefenshow om 9u45 in het Ontmoetingscentrum Ymeria, dat is de 
sporthal naast onze eigen zaal. De kleuters mogen direct na hun nummer opgehaald worden. Richtuur voor 
kleuters in blok 1: 10u15, richtuur voor kleuters in blok 3: 11u15.  

AANWEZIGHEID VOOR DE SHOW & OPHALEN TIJDENS DE SHOW (zondag) 

Zondag start de show om 14u30. Kleuters A, B en kleuterdans 2e kleuterklas worden om 14u verwacht in zaal 
Ymeria, in het kleine zaaltje rechts van de inkomhal.  

Kleuters in blok 3 krijgen op voorhand (in de les of tijdens het oefenmoment) een ‘schoot-ticket’. Bij aanvang 
van de show op zondag moet je dit ticket laten zien aan de kassa. Zo weten we dat je zoon of dochter 
deelneemt aan de show en mag hij/zij gratis binnen om mee te kijken naar de show op de schoot van mama 
of papa. Aan de start van de pauze (richtuur: 15u15) verzamelen kleuters C en kleuterdans 3e kleuterklas in 
het kleine zaaltje rechts van de inkomhal om zich klaar te maken voor hun optreden. 

Nadat de kleuters gedaan hebben met hun nummertje, verzamelen ze terug in het kleine zaaltje rechts van 
de inkomhal. Ze mogen direct opgehaald worden en mogen mee in de zaal naar de rest van de show kijken. 

KLEDIJ 

Op de turnshow turnen we in kledij aangepast aan het thema. Daarom vragen we of het mogelijk is 
onderstaande kledij te voorzien. Letten jullie er wel op dat deze aangepaste kledij geschikt is om in te turnen? 
Met kousen of te lange broeken kunnen we niet turnen. Volgt je kind zowel turnles als dansles? Dan is één 
outfit voldoende. 

Kleuters C De Snorkels: Een effen felgekleurd boven- en onderstuk in dezelfde kleur. Lege WC-
rolletjes mag je tijdens de lessen af geven, hier maken we accessoires van. 

Kleuters B Dwergen: Een effen felgekleurde T-Shirt, bruine of zwarte legging/broek en 
(pinnen)muts zonder pompom 

Kleuters A Kikkers: Een effen felgroen boven- en onderstuk 

Kleuterdans woe. Dwergen: Een grote effen felgekleurde T-Shirt of effen felgekleurd kleedje 

Kleuterdans zon. De Snorkels: Een gekleurde T-Shirt en een zwarte broek 
 


