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INFO DANS- & TURNGALA 2023 

Het hoogtepunt van het turnseizoen, ons Dans- & Turngala, komt er weer aan! Dit op vrijdag 14 en 

zaterdag 15 april in de Bemdhal. We gaan weer terug naar ons gekende programma van 2 shows: 1 

op vrijdagavond en 1 op zaterdagavond. Hierna volgen enkele concrete afspraken om alles vlot te 

laten verlopen zodat het succes verzekerd is! 

1. Kaartenverkoop 

11/03/2022 10u00 – 12u00 Bemdhal 

Cash of via Payconiq betalen mogelijk. 

Wij hebben een beperkt aantal inkomkaarten, OP = OP. Onze inkomkaarten zijn specifiek 

voor de vrijdagavond- of de zaterdagavondvoorstelling. Prijs in voorverkoop is €10 per stuk. 

Let op: de zitplaatsen zijn niet genummerd. 

Wanneer er nog kaarten beschikbaar zijn na de voorverkoop zijn deze te koop vanaf 13/03 bij 

krantenwinkel Albora (Voorheide 6 / Arendonk) of tijdens de algemene repetitie op 14/04. 

Mochten de shows niet uitverkocht zijn dan kan u ook inkom betalen aan de kassa (€12). 

Kleuters t.e.m. de 3e kleuterklas, die niet deelnemen, mogen gratis binnen wanneer zij op de 

schoot van een volwassene gaan zitten. 

2. De algemene repetitie 

Wanneer? Vrijdag 14 april 2023 

Waar?  Bemdhal (ingang langs basketplein Bemdhal, hier is fietsenparking voorzien) 

Hoe laat? 09u15 – 11u30  Kleutergroepen turnen & dansen 

     Lager onderwijs turnen & dansen  

   10u45 – 12u30 Groepen: 

       - 6e lj + 1e-2e mb turnen 

     - Hip Hop Youth & 3e mb+ turnen 

   10u45 – 13u00 Tumbling 

    10u45 – 13u30 Acrogym 

     Let op: we beginnen stipt dus zorg dat je op tijd bent! De deuren gaan open 

   om 9u00. 

   10u45 – 11u45 Ophalen van ‘Onze genietpakketten’ aan basketplein 

         achterzijde Bemdhal, te bestellen op  

       www.ktva-verkooppakketten.be 

Kleuters! Om de lesgevers/groepen snel te herkennen kregen zij allemaal een kleurtje! 

   Hun verzamelpunt in de Bemdhal zal met deze kleur aangeduid zijn. Zet 

   kleuters af en haal ze op bij hun eigen lesgever of leshelper. 
     1e KK A  Charlotte  GEEL 

     1e KK B   Stephanie ROOD 

     1e-2e KK A  Stephanie ROOD 

    1e-2e KK B  Manou  GROEN 

     3e KK A   Charlotte  GEEL 

     3e KK B    Manou  GROEN  

    Mini Dans  Kaylee  BLAUW 

http://www.ktva-verkooppakketten.be/
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 Belangrijk! Leden van het middelbaar en 18+ mogen na het herhalen van hun 

   oefening vrij vertrekken.  

   Alle kleuters en lagere schoolleden blijven tot het afgesproken uur, 

   wanneer zij zelfstandig naar huis gaan en niet opgehaald worden vragen wij 

   de betrokken lesgever hierover te verwittigen. 

3. Het Dans- & Turngala 

Kledij (gezamenlijke opkomst): 

 Kleuters en recreatieve leden:  zwarte turnbroek, topje of T-shirt van turnkring, witte 

      sokken en witte turnpantoffels 

      Onze topjes en T-shirts zijn verkrijgbaar bij ‘Verkoop 

      je miskoop’, openingsuren zie website 

      verkoopjemiskoop.be! 

 

 Verdere informatie over de nodige kledij en benodigdheden voor je oefening 

  ontvangen jullie van jullie eigen lesgever/lesgeefster. 

  Denk eraan om alle kledij en accessoires te labelen met je naam. Zo geraakt er 

   hopelijk niets verloren. 

Kleuters: 

Het is de bedoeling, buiten de kleuters, dat al onze leden vanaf het 1e leerjaar aan beide 

shows deelnemen. 

Onze kleuters tonen het beste van zichzelf op de volgende momenten: 

- Vrijdagavond 14/04 :  1e KKA + 1e-2e KKA + 3e KKA + Mini Dans 

- Zaterdagavond 15/04 : 1e KKB + 1e-2e KKB + 3e KKB 

Shows: 

Aangezien parking ieder jaar een probleem blijft vragen wij om, zo mogelijk, met de fiets te 

komen. Er wordt zoals ieder jaar extra fietsenparking voorzien. 

Alle recreatieve turners en dansers worden verwacht tussen 18u30 en 18u45 in de Bemdhal. 

Gelieve uw zoon/dochter af te zetten in de juiste kleedkamer via de officiële ingang van de 

Bemdhal / Bemdkaffee. Bij aankomst gaat iedereen naar zijn eigen kleedkamer waar de 

leden blijven om zich klaar te maken voor de show.  

De inkom voor bezoekers gaat open om 18u30, via de basketpleinen achter de Bemdhal.  

Wij voorzien dat alle kleuters en kinderen in het 1e leerjaar hun oefening brengen in deel 1 

van de show, voor de pauze. 

Ieder lid neemt een eigen drinkbus (water) mee, duidelijk gekenmerkt met zijn/haar naam. 
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Kleuters:   

• Mogen na hun oefening opgehaald worden aan de kleedkamer om naar huis te gaan. 

• Moeten opgehaald worden na einde deel 1 (pauze). Tijdens deel 2 van de show 

wordt er voor hen geen opvang meer voorzien. 

• Mogen tijdens deel 2, na de pauze, bij mama of papa op schoot zitten in de zaal. Er 

mag voor hen in geen geval een stoel vrijgehouden worden. 

  Leden 1e-2e leerjaar: 

• Mogen na hun oefening opgehaald worden aan de kleedkamer om naar huis te gaan. 

• Moeten persoonlijk opgehaald worden aan de kleedkamer na deel 1 (pauze) en na de 

show! 

• Keren na de pauze terug naar de kleedkamers waar zij de show op groot scherm 

kunnen volgen. Tijdens de show hebben zij geen toegang tot de tribune, het is zeker 

niet de bedoeling dat zij in de sporthal naar de show gaan kijken. 

  Alle andere leden: 

• Komen zelfstandig bij het begin van de pauze en aan het einde van de show naar de 

sporthal. Spreek op voorhand een plekje af waar jullie elkaar ontmoeten. 

• Mogen, wanneer hun oefening in deel 1 plaatsvond, tijdens de pauze naar huis gaan. 

• Keren na de pauze terug naar de kleedkamers waar zij de show op groot scherm 

kunnen volgen. Tijdens de show hebben zij geen toegang tot de tribunes, het is zeker 

niet de bedoeling dat zij in de sporthal naar de show gaan kijken. 

Wij nodigen jullie na de show uit om er eentje te komen drinken in ons après-gala-café in het 

feestzaaltje. 

4. Helpende handen 

Donderdagavond 13 april beginnen wij met het opstellen van het podium. Vanaf dit moment, 

tot en met de afbraak op zaterdagavond 15 april, zoeken wij helpende handen! 

Mocht je willen/kunnen helpen mail naar nathalie.marien155@gmail.com. Alvast bedankt! 

5. Wat na ons Dans- & Turngala? 

Alle recreatieve dans en turnlessen starten weer maandag 17 april en gaan door tot en met 

31 mei 2023. Op 18 mei, 28 mei en 29 mei gaan de lessen niet door (Hemelvaart, Pinksteren 

en Pinkstermaandag). 

Nieuwe leden kunnen nog instappen van 17 tot en met 30 april 2023. 

Selecties acrogym en tumbling:  Selectieles zaterdag 29 april 2023 

      Inschrijven en meer info: www.turnkringarendonk.be 

 

We hebben er super veel zin in en gaan er weer een knalshow van maken! Hopelijk kunnen we 

rekenen op jullie aanwezigheid.  

Tot snel! 

Bestuur & Organisatie Dans- & Turngala 2023 
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