
 

 
 



 
                                                Aan alle leden van de turnkring Ten Gaerde Groot-Bijgaarden VZW 
                                                Betreft: turnshow 12 en 13 november 2022                                                                   
                                                Brief 1: algemene info       

 
      
Turnkring Ten Gaerde turnt het jaartje rond !! 
datum geprikt ?!  
 
Dit is de eerste brief i.v.m. de organisatie van onze turnshow. Lees hem aandachtig en bewaar hem goed. 
Deze info is ook terug te vinden op onze website www.turnkringtengaerde.be.  
Met vragen, suggesties en goede ideeën kan je terecht bij de leden van het bestuur. 
 
Plaats: Sporthal Ten Gaerde, J. Mertensstraat 27, 1702 Groot-Bijgaarden 
Datum:  
Show 1: zaterdag 12 nov. om 14u00 ( show met kleuters K1 en K2, niet met K3) 
Show 2: zaterdag 12 nov. om 19u00 ( show ZONDER kleutergroepen) 
Show 3: zondag 13 nov om 14u00 ( show met kleuters K3, niet met K1 en K2)) 
Met uitzondering van de kleuters, zijn alle shows identiek. 
 
Kaarten: volwassenen: € 15 
               studenten van 15 tot 25 jaar: € 10 
               kinderen van 6 tot 14 jaar: € 8 
               kinderen t.e.m. 5 jaar: gratis 
 
 
KAARTENVERKOOP   !!!!  
Ouders van de kleuters kunnen op zaterdag 8 okt ’22 en zaterdag 15 okt ’22 tussen 15u00 en 18u00 
kaarten kopen voor shows met kleuters. Elk gezin met kleuters ingeschreven in onze club kan maximaal 4 
kaarten kopen in voorverkoop.  
Vanaf zaterdag 22 oktober om 13u00 ’22 kan iedereen kaarten kopen voor de 3 shows, dit zonder 
beperking in aantal, tot en met de algemene repetitie vrijdag 11 nov om 17.00.                                          
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 . 
 

 
LET OP !! 
Het is de bedoeling dat alle kinderen vanaf 1ste leerjaar aan alle 3 shows meedoen, de kleuters K1 en K2 
doen enkel zaterdag om 14u00 mee, kleuters K3 doen enkel mee zondag om 14u00 mee.  
We weten heel zeker dat geen enkel kind zich die dag zal vervelen. Het wordt een onvergetelijke dag, waar 
we later met veel plezier aan terugdenken.  
 
OPROEP ! 
Naar goede gewoonte houden we ook een “ altijd prijs” - tombola. Via deze weg willen we ondernemers en 
handelaars warm maken om enkele mooie prijzen binnen te brengen bij Marianne, Randy of Hugo. 
 
OPROEP ! 
Ouders die graag een cake of ander dessert bakken, kunnen ons helpen de clubkas te spijzen. We houden 
een “zoet” verkoop tijdens de pauze. 
 
OPROEP ! 
Ouders en vrienden die op een of andere manier de club willen steunen in ruil voor publiciteit, kunnen 
contact opnemen met Randy. 
 
Lees ook brief 2: kledij, attributen en afspraken per groep,  
                brief 3: extra repetities zaterdag 5 nov. ( ook voor kinderen die woensdag turnen) en 11 nov. 2022 
                brief 4: organisatie feestweekend 
 
Deze brieven verschijnen ook op onze site en facebook. 
Het bestuur,  
 



 
                                               Aan alle leden van de turnkring Ten Gaerde VZW 
                                                Betreft: turnshow 12 en 13 november 2022                                                                   
                                                Brief 3: Extra repetities       

 
 
Turnkring Ten Gaerde turnt het jaartje rond !! 
datum geprikt ?!  
 
Dit is de eerste brief i.v.m. de organisatie van onze turnshow. Lees hem aandachtig en bewaar hem goed. 
Deze info is ook terug te vinden op onze website www.turnkringtengaerde.be.  
Met vragen, suggesties en goede ideeën kan je terecht bij de leden van het bestuur. 
 
Plaats: Sporthal Ten Gaerde, J. Mertensstraat 27, 1702 Groot-Bijgaarden 
Datum:  
Show 1: zaterdag 12 nov. om 14u00 ( show met kleuters K1 en K2, niet met K3) 
Show 2: zaterdag 12 nov. om 19u00 ( show ZONDER kleutergroepen) 
Show 3: zondag 13 nov om 14u00 ( show met kleuters K3, niet met K1 en K2)) 
Met uitzondering van de kleuters, zijn alle shows identiek. 
 
Kaarten: volwassenen: € 15,   studenten van 15 tot 25 jaar: € 10,  kinderen van 6 tot 14 jaar: € 8 
kinderen t.e.m. 5 jaar: gratis. Kaartenverkoop start op 22 oktober. ( voorverkoop voor de kleutershows op      
8 en 15 oktober.) 
 
Het is belangrijk om elke turnles aanwezig te zijn. Er wordt volop geoefend tijdens de trainingen. 
 
 
    ZATERDAG 5 NOVEMBER: Extra repetities, geen gewone lessen, geen peuterles 
 
    VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022: Opbouw en algemene repetitie 
 
    ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022: show 1 om 14u00 en show 2 om 19u00 
 
    ZONDAG 13 NOVEMBER 2022: Show 3 om 14u00 en opruim 
 

 
 
ZATERDAG 5 NOVEMBER 
Zaterdag 5 november houden we een repetitiedag. Dat wil zeggen dat elke groep apart een repetitiemoment 
krijgt. Er wordt die dag geen gewoon les gegeven. Alle gymnasten komen op de uren zoals hieronder 
aangegeven. Zorg dat je omgekleed bent voor jouw beginuur. Er worden geen toeschouwers toegelaten in 
de zaal. De groepen worden zoals elke week in de hall ontvangen. Vergeet je turnkaart niet mee te brengen. 
We doen geen showkledij aan. 
12u30 – 13u00: KTUM1, KTUM 2 en KACRO ( Carnaval) 
13u10 – 13u40: KTRA en KRUN ( Wapenstilstand)   
13u50 – 14u20: TTM ( Lente en proclamatie) 
14u30 – 15u00: TUM 3 en TUM B&C ( nieuwjaar)  
15u10 – 15u40: LZ en LW ( Pasen) 
15u50 – 16u15: K1 en K2 ( Moederdag) 
16u20 – 16u30: monitoren ( Kerstmis) 
16u35 – 17u00: K3 ( 3 koningen) 
17u10 – 17u40: MW ( back to school)) 
17u50 – 18u20: JV + HW ( vakantie) 
18u30 – 19u00: TRA 1 ( Valentijn) 
19u10 – 19u25: Monitoren ( Kerstmis) 
19u25 – 19u40: VC ( 21 juli) 
19u50 – 20u20: CHEER ( Sinterklaas) 
20u20 – 20u50: TRA 2 ( Halloween) 
 
Zaterdag 5 november is er geen peuterles. 



 
                                            Aan alle leden van de turnkring Ten Gaerde VZW 
                                             Betreft: turnshow 12 en 13 november 2022                                                                   
                                             Brief 4: Organisatie feest-weekend      

 
 
                           VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022:  
                           Opbouw en algemene repetitie 
 
8u30 tot 12u00: opbouw zaal: vele helpers zijn hier welkom! ( zonder kinderen !)                                  
Meld je vooraf aan bij Marianne, Randy of Hugo 
 
Algemene repetitie in 2 delen. Zorg dat je op tijd bent.  
15u00 tot 16u30: doorloop deel 1:                                                                                                      
KTUM 3 EN TUM B&C ( Nieuwjaar),  
K3 ( 3 koningen), TRA1 ( Valentijn),  
KACRO en KTUM 1 en KTUM2 ( Carnaval),  
TTM grond ( De lente),  
LZ en LW ( Pasen)  
Monitoren ( Kerstmis) 
17u00 tot 18u30: doorloop deel 2:  
TTM  2 toestellen ( Proclamatie) 
VC ( Nationale feestdag) 
HW + JV ( Vakantie) 
MW ( Back to school) 
TRA 2 ( Halloween) 
KRUN EN KTRA ( Wapenstilstand) 
CHEER ( Sinterklaas) 
Monitoren ( Kerstmis) 
 
De K1 en K2 doen geen repetitie. 
Na zijn deel gaat iedereen terug naar huis. Er is geen opvang tussen de repetities. 
Tijdens deze repetities worden GEEN toeschouwers toegelaten in de zaal. Zet uw kind tijdig af en kom 
hem/haar weer ophalen op het afgesproken uur.  
 

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022: show om 14u00 en 19u00  
 
Show 1  
12u00: Briefing voor de medewerkers die daarvoor uitgenodigd zijn. 
13u00: De kleuters K1 en K2 verzamelen in de judozaal vooraan naast de inkomdeur. De andere artiesten    
            worden verwacht achteraan in de blauwe zaal. Kleed je om in de voor  jou gereserveerde       
            kleedkamer. Wie geschminkt moet worden doet dat altijd in groep. 
            (Schminkrooster wordt later bekend gemaakt) 
            De zaaldeuren gaan open. Het publiek mag plaatsnemen. 
14u00: Start show. De kinderen volgen de show in de zaal of houden zich klaar in de coulisse. 
14u45: Pauze. De kleuters van K1 en K2 kunnen bij hun ouders gaan.  
            De kinderen van 1ste, 2de en 3de leerjaar verlaten de bewaking van de monitoren enkel met  
            hun ouders. Wie bij de monitoren blijft, kan iets eten of drinken uit hun rugzakje.  
            De oudere kinderen mogen rondlopen, iets kopen om te eten of te drinken.  
            Te koop: cake, tombola en snoepzakjes 
15u15: Start show deel 2,   
            De kleuters mogen de show verder volgen bij de ouders of bij de monitoren.  
16u00: Einde show. De gymnasten gaan naar huis om te eten. Er is geen opvang. De showkledij mag in een    
            zak met naam in de kleedkamer blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Show 2  
17u30: Briefing voor de medewerkers die daarvoor uitgenodigd zijn. 
18u00: De artiesten worden verwacht achteraan in de blauwe zaal. Kleed je om in de voor jou  
            gereserveerde kleedkamer. Wie geschminkt moet worden doet dat altijd in groep. 
            (Schminkrooster wordt later bekend gemaakt) 
            De zaaldeuren gaan open. Het publiek mag plaatsnemen. 
19u00: Start show. De kinderen volgen de show in de zaal of houden zich klaar in de coulisse. 
19u45: Pauze 
            De kinderen van 1ste, 2de en 3de leerjaar verlaten de bewaking van de monitoren enkel met  
            hun ouders. Wie bij de monitoren blijft, kan iets eten of drinken uit hun rugzakje.  
            De oudere kinderen mogen rondlopen, iets kopen om te eten of te drinken.  
20u15: Start show deel 2,   
21u00: Einde show, napraten in de cafetaria 
                                                                
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022: Show om 14u00 en opruim  
 
Show 3  
12u30: Briefing voor de medewerkers die daarvoor uitgenodigd zijn. 
13u00: De kleuters K3 verzamelen in de judozaal vooraan naast de inkomdeur.  
            De andere artiesten worden verwacht achteraan in de blauwe zaal. Kleed je om in jouw     
            kleedkamer. Wie geschminkt moet worden doet dat altijd in groep. 
            (Schminkrooster wordt later bekend gemaakt) 
            De zaaldeuren gaan open. Het publiek mag plaatsnemen. 
14u00: Start show. De kinderen volgen de show in de zaal of houden zich klaar in de coulisse. 
14u45: Pauze 
            De kleuters van K3 kunnen bij hun ouders gaan.  
            De kinderen van 1ste, 2de en 3de leerjaar verlaten de bewaking van de monitoren enkel met  
            hun ouders. Wie bij de monitoren blijft, kan iets eten of drinken uit hun rugzakje.  
            De oudere kinderen mogen rondlopen, iets kopen om te eten of te drinken.  
15u15: Start show deel 2,   
            De kleuters mogen de show verder volgen bij de ouders of bij de monitoren.  
16u00: Einde show 
            We hebben veel helpende handen nodig om de zaal volledig op te ruimen. 
            Alvast bedankt! 
 
Deze uren zijn indicatief en kunnen mogelijk nog schommelen. 
Koop tijdig je inkomkaarten bij het bestuur. Op = op 
Vertel het verder aan familie, vrienden, op school en op het werk. Iedereen is van harte welkom. 
Houd rekening met een overvolle parking, wees hoffelijk voor elkaar. Bedankt. 
                                                            
Sportieve groeten, de monitoren en het bestuur. 
 
 
OPROEP ! 
Tijdens de pauze van de show is er cake verkrijgbaar. Daarom doen we een warme oproep aan 
vrijwillige cakebakkers of cakeschenkers. Mogen we vragen om via het invulstrookje te laten weten 
hoeveel stukken dessert we mogen verwachten. Alvast bedankt! 
 
OPROEP ! 
Aan deze show gaat een hele hoop werk vooraf. Vele handen maken het werk licht.  
Ouders en vrienden die graag de handen uit de mouwen steken kunnen zich melden bij Marianne of Hugo. 
Wij zoeken mensen om te schilderen (decorstukken), karton snijden, kostuums naaien, knutselen allerhande, 
schminken, attributen verzamelen, … 
 
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --    
 
Naam kind(eren):                                                              
 
O ja   O nee  :   Wij brengen een cake of ander dessert mee ( aantal stukjes of porties)    . . . . .  
 
O ja   O nee  :   Wij willen op voorhand helpen. We doen graag:       . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
O ja   O nee  :   Wij willen helpen met de opbouw op vrijdag om 8.30 met …… persone 



Aan de ouders van K1,K2      .   .   .                                                                            
                                                                          
Betreft: demo brief 2 kledij groep K1 en K2.                                                                                  
Ons feest voor de show is moederdag. 
We treden één maal op, zaterdag 12 nov om 14u. 
Vergeet je kaarten niet te kopen in voorverkoop, voor show 1. 
De kleuters dragen hun witte turn T-sirt en een zwarte/blauwe short of legging, blote voeten. 
Wij zorgen voor een mooie bloem.  
 
Team K1 & K2 
Nele, Victoria, Marlien, Melissa, Jora, Claudia, Eric, Annie, Maaike, Eva, Candice, Yana, Kirsten, Rune en Marianne 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Aan de ouders van K3  .  .  .                         
 
Betreft: demo brief 2 kledij groep K3 
Ons feest voor de show is driekoningen. Wij treden op zondag om 14u. 
De kleuters dragen hun witte turn T-sirt en een zwarte short of legging, blote voeten 
!!!  Wij maken een kroon voor de kinderen. 
Kies 1 kledingsstuk uit de volgende mogelijkheden: 

- Sjaal 
- Open lange trui 
- Mantel                                     noteer de naam op je kledij  !!!!! 
- Omslagdoek 
- Overhemd 

                                    

Omslagdoek                overhemd               cape                            mantel                     sjaal 

Bedankt, monitoren team K3,  
Laura, Romi, Britt en Nele 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Aan de ouders van LZ en LW     .  .  .                         
 
Betreft: demo brief 2 kledij groep lager zaterdag en woensdag 
Ons feest voor de show is Pasen. 
De kinderen dragen licht gekleurde T-sirt en een zwarte short, blote voeten. 
Kies een vrolijk, helder kleurtje als T-shirt zonder bedrukking. 
Wij maken konijnenoortjes voor de kinderen. 
De kinderen mogen ook een groot paasei inkleuren, uitknippen en op karton verstevigen. 
Die gebruiken we als versiering. Bedankt om te helpen. 
 
Team LZ &LW 
Marie, Joran, Claudia, Celia, Sam, Margot, Laura, Julie, Maaike en Marianne 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



 
 
Aan de ouders van   KTRA en KRUN   .   .   .                                                                            
                                                                          
Betreft: demo brief 2 kledij groep keuze trampoline en keuze freerunning                                                                               
Ons feest voor de show is wapenstilstand, 11 november. 
 
Voor Freerunning: 
Liefst een blauwe t-shirt en een rode broek 
Anders: een rode t-shirt en een blauwe broek 
Anders: een rode of blauwe t-shirt met een zwarte broek 
  
Voor Trampoline (keuze en keuze plus): 
Liefst een kaki-groene t-shirt of een t-shirt in leger-motief en een kaki-groene broek 
Anders: een donker groene t-shirt en een zwarte broek 
 
Team KTRA & KRUN 
Sam, Milan, Mathias en Melissa 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Aan de ouders van   KTUM 1 en 2  en KACRO   .   .   .   
 
Naam: 
 
Groep:                                                                          
                                                                          
Betreft: demo brief 2 kledij groep keuze tumbling 1 & 2 en keuze acro                                                                               
Ons feest voor de show is carnaval. 
We werken in 5 groepen. Voor jou kozen we ….. 
 

O  dieren ( naar keuze muts, onesie, broek en T-skhirt met dierenprints …) 
O  Zwart/wit   ( effen zwarte en witte kleding) 
O  aerobics ( legging, arm- en beenwarmers, hoofdband ….) 
O  schilders (penseel, jeans, T-shirt met verfvegen…) 
O  apres ski ( skibril, muts, skipak/skijas en broek …) 
 
Team KTUM en KACRO, 
Margot, Shana, Romi, Laura en Charlotte 
 
 
 
Aan de ouders van   MW   .   .   .                                                                            
                                                                          
Betreft: demo brief 2 kledij groep Midden Woensdag, 4de, 5de en 6de leerjaar toestelturnen                                                                              
Ons feest voor de show is back school. 
Kledij 
- marineblauw plooirokje/rokje of blauwe broek of short, geen turnshortje 
- wit topje, bloesje of T-shirt, zonder bedrukking 
- lange of halflange witte sokken 
We brengen ook onze schooltas mee of een vergelijkbare rugzak. 
 
Team MW, 
Jessica, Jeroen, Marie, Claudia, Shana en Marianne 
 


