Turnkring DeSeM-Harop Genk vzw
p/a Ruisstraat 13 – 3600 Genk

ONS JAARLIJKS TURNFEEST KOMT ER WEER AAN!
Beste,
Het is weer bijna zo ver. Ons jaarlijks turnfeest komt eraan, de dag waarop al onze gymnasten dolgraag aan
iedereen willen laten zien wat ze het afgelopen jaar allemaal geleerd hebben. Het thema voor dit jaar is:

Reis door de tijd …
Wanneer :
Waar

Zaterdag 04 mei 2019
Sport-in-Genk-park - Arcade - Emiel Van Dorenlaan 144

Deel 1 van 16u00 – 17u30 met optredens van:
- Kleuters
- Groep AB
- Recrea acro mini
- Acro bovenpartners
- Tumbling recrea – instap
- Tumbling recrea - basis
- Acro wedstrijd

Deel 2 van 18u30 – 20u00 met optredens van:
- Groep CD
- Groep EF
- Groep G
- Gym x
- Tumbling recrea – gevorderden
- Tumbling preselectie
- Tumbling wedstrijd
- Recrea Acro
- Acro wedstrijd

Kaarten in voorverkoop zijn te bestellen via onze website:

www.desem-harop.be
De inkom bedraagt €8 voor 1 deel, voor of na de pauze. Indien u beide delen wil zien kost dit slechts €12 in
voorverkoop, aan de kassa komt er telkens €2 bij. Kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen €4 voor 1 deel en
€5 voor de twee delen. Kinderen jonger dan 3 zijn gratis.
Er worden geen kaarten meer meegegeven met de gymnasten. De bestelde kaarten zullen klaar liggen aan
de kassa op 04 mei vanaf 08u45.
Let op: zij die een kaart hebben voor beide delen krijgen de mogelijkheid om hun zitplaats te behouden na
de pauze (deel 2)
In aanloop naar het turnfeest kan er extra getraind worden en de dag zelf is er een generale repetitie.
Meer details hierover krijgen jullie via de trainers.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op Zaterdag 04 mei.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur en trainers van Desem-Harop
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