
Halense Turnkring vzw 

 

 

                                                                   

 

 

Beste ouders, grootouders en sympathisanten, 

 

 

Op zaterdag 18 maart 2023 presenteren wij u onze jaarlijkse turnshow: “ Eurovision Gym Contest” 

 

Om iedereen de kans te geven om te komen kijken, organiseren we dit jaar 4 shows: een ochtend-, 

middag-, namiddag- en avondshow. Let op! Niet elke groep neemt deel in elke show! 

 

In onderstaand schema ziet u wanneer uw zoon/dochter verwacht wordt.  

 

Groep 

(lesgever en je normale 

turnuur op zaterdag/ 

dinsdag/woensdag) 

Ochtendshow 

zat.18 maart: 

9u00 

(aanwezig 

om 08u30) 

Middagshow 

zat.18 maart: 

12u30 

(aanwezig 

om 12u00) 

Namiddagshow 

zat.18 maart: 

16u00 

(aanwezig om 

15u30) 

Avondshow 

zat.18 maart: 

19u30 

(aanwezig om 

19u00) 

Kleuters                         

zat: 13u00- 13u45 
✔ ✔   

Jongens 1-3de lj                      

zat.: 9u00-10u00 
✔ ✔   

Start to gym groepen 1-2delj  

zat.: 11u45-12u45 
✔ ✔   

Gym+                 

Zat:10u00-11u30 
✔ ✔   

Selectie B                      

Zat: 10u00-11u30) 
✔ ✔  

Start to gym groepen 3-4de lj          

zat:10u30-11u45 

 
 ✔ ✔ 

Start to gymgroep 3de - 4de lj         

woe: 16u00-17u30 



 ✔ ✔ 

Recrea C-D                     

woe 14u30 -16u00 



 ✔ ✔ 

Recrea D (5de-6de lj)                         

zat: 9u00 -10u30 

 
 ✔ ✔ 

Recrea C                          

Di: 18u30-20u00 



 ✔ ✔ 

Jongens vanaf 4de lj                    

Woe: 14u30-16u00 



 ✔ ✔ 

Selectie A                      

Zat: 11u30-13u00 
  ✔ ✔

TTDames/16+    ✔ ✔ ✔ ✔

 

 

De generale repetitie vindt plaats op 11 maart.  Let op! De leden worden dan verwacht op 

onderstaande uren:   

- De kleuters worden niet verwacht op de generale repetitie. Wij oefenen hun nummer 

voldoende tijdens de lessen. 

- De kinderen die deelnemen in de ochtend- en middagshow worden verwacht van 9u00 tot 

11u00. 

- De  kinderen die deelnemen in de namiddag- en avondshow worden verwacht van 11u00 

tot 13u00. 

 

 

  

 



De kaartenverkoop voor de turnshow vindt plaats op 11 februari van 10u00 tot 13u00 in de 

Foyer van de Rietbron. De prijs per kaart bedraagt 7 euro.  

 

Omdat we dit jaar 4 shows organiseren hebben we nood aan extra helpende handen (opvang 

kleuters, drankbediening of catering, toestelplaatsing, …). Wil jij je engageren voor 1 of meerdere 

shows, stuur ons dan een email (info@halenseturnkring.be) met je naam en telefoonnummer of spreek 

iemand van het bestuur aan. 

 

Praktische afspraken voor op 18 maart 

- De kinderen worden op het afgesproken uur verwacht aan de ingang van de Rietbron. 

Breng een lunchpakket, een leesboek, gezelschapspelletje of iets anders mee om je rustig bezig 

te houden.  

- Toeschouwers kunnen de zaal binnen komen via de ingang van sporthal de Koekoek.  

- De kinderen die deelnemen aan de ochtend- en middagshow kunnen (naar schatting) worden 

opgehaald rond 15u00 aan de ingang van de Rietbron. 

- De kinderen die deelnemen aan de namiddag- en avondshow kunnen (naar schatting) 

worden opgehaald rond 22u00 aan de ingang van de Rietbron. 

 

 

Beste ouders en sympathisanten, de trainers en het bestuur kijken alvast uit om jullie mee te nemen in 

onze spetterende shows. Wij bedanken jullie alvast voor het vertrouwen en uw steun aan onze club. 

 

 

De lesgevers werken de komende weken specifiek naar de turnshow toe.  

Zorg dat je zo vaak als mogelijk aanwezig bent! 

 

Op dinsdag 21, woensdag 22 en zaterdag 24 februari zijn er geen lessen (krokusvakantie)  

 

 

 
Check onze website www.halenseturnkring.be - of check de Halense Turnkring op Facebook

              
 

 

mailto:info@halenseturnkring.be
http://www.halenseturnkring.be/

