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Knip deze bon uit en breng hem mee naar de Tavernedag,
zo kan je genieten van je gratis kinderpannenkoek!!

BIJ ONGEVAL :
Bezorg ongevallen aangifte onmiddellijk bij onze verantwoordelijke.
Mevr. Barrera - Puttemans Viviane tel. 014-659054
Jan de Knuytstraat 8, 2380 Ravels

Note : RIZIV-reglement bepaalt dat voor elke aangifte een franchise
geldt van 25.-€.

Zondag 31 Januari 2016
c.c. de Wouwer
van 11.00u tot 18.30u

INFO L&G RAVELS vzw
Barrera Francisco

tel. 014/659054 Voorzitter

Faes Charles

tel. 014/658194 Secretaris

Puttemans Viviane

tel. 014/659054 Ledenadministratie + Verzekeringen

Van Dommelen Katrien

tel. 014/652210 Algemene Technische Leiding

Verheyen Louise

tel. 014/656600 Schatbewaarder

LAATSTE RICHTLIJNEN 30ste TURNSHOW 2016 !
Voor een vlot verloop van de show vragen we de volgende richtlijnen strikt
toe te passen :
ALGEMENE REPETITIE : vrijdag 19 februari vanaf 17.30u.
Wanneer de leden worden verwacht in Sporthal ’t Molenslop te Weelde wordt vermeld in “Uurschema
Algemene Repetitie” dat tijdig in het Berichtenblad verschijnt.
De kleuters starten om 18.15u. en kunnen na hun nummertje reeds huiswaarts. De leden mogen in de
zaal de repetitie bijwonen : echter GEEN SNOEP EN DRANK in de sporthal.
TURNSHOW : ZATERDAG 20 februari (18 u.) EN ZONDAG 21 februari 2016 (14 u.)
Alle leden worden beide dagen verwacht aan de turnshow deel te nemen. Indien dit niet het geval is,
kunnen bepaalde shownummertjes niet naar behoren worden afgewerkt. Dit zou uiteraard teleurstellend
zijn voor de andere kinderen.
Wij rekenen op de positieve medewerking van iedereen.
Wij vragen de ouders met aandrang er op toe te zien dat de kinderen, die deelnemen aan de show, zich
niet te begeven in de sporthal tijdens de show. In de polyvalente ruimte is er genoeg animatie
(springkasteel, disco ...) en een live-projectie van de show op groot scherm. Iedereen is gelijk voor de
wet : zien we bepaalde dingen door de vingers, dan moeten we alle kinderen toelaten. Dit kan niet !! Uw
disciplinaire medewerking is zeker nodig.
Voor de kleuters komt er een aparte kleuterhoek in het squashlokaal met continu-begeleiding en
animatie door drie lesgeefsters. Op het programma staan tekenfilms, verhaaltjes beluisteren, knutselen,
poppenkast, turnoefeningen, kleuractiviteit, vaste begeleiding naar polyruimte voor springkasteel en nog
zoveel meer.
We kunnen de ouders geruststellen dat de kleutertjes er zich hoegenaamd niet zullen vervelen en
professioneel worden begeleid.

Belangrijk ! Tenzij afzonderlijke en tijdige communicatie wordt er
niet geturnd :



Het kan zijn dat er in de krokusvakantie een uitzondering wordt gemaakt omwille
van de Turnshow. De lesgeving zal hierover een communicatie geven.





Wij vragen uw kinderen dan ook wat Euromunten mee te geven.
KLEDIJ TIJDENS TURNSHOW :
Alle kledij die tijdens de turnshowdagen in de kleedkamers wordt gewisseld, dient voorzien te zijn van
naam van kind. Indien alle kledij gemarkeerd, zal het voor de leiding ook gemakkelijker zijn verloren
spullen aan de eigenaar terug te bezorgen.
Voor bijkomende info :
Katrien Van Dommelen
Ellen Broeckx

0477/189531
0476/612901

Technische Leiding
Algemeen Coördinatie Turnshow

Paasvakantie: maandag 28.03.16 – zondag 10.04.16
Hemelvaart: donderdag 5.05.16 – zondag 08.05.16
Pinksteren zaterdag 14 05.16 – maandag 16.05.16
Zomervakantie: zondag 26.06.16 – zondag 04.09.16

Tumbling:
Onze tumbling groep heeft deelgenomen aan KEMPEN CUP.
Hier de uitslagen die ze behaalde:
Jongens niveau A 11-12 jaar:


Bleumink lorenzo

1e plaats

Meisjes niveau B 13-14 jaar:


KINDERCAFE
Zoals alle andere jaren zullen de kinderen ook weer dit jaar in de polyvalente ruimte consumpties kunnen
aanschaffen. Dit jaar krijgen de kinderen die aan de show deelnemen zowel op zaterdag als zondag
telkens drie consumptiebons gratis. Bijkomende drank en snoep (0,50 €) en hotdogs (1.00 €) zijn
eveneens verkrijgbaar.

Kerstvakantie: maandag 21.12.15 – zondag 3.1.16
Krokusvakantie: maandag 08.02.16 – zondag 14.02.16

Van gils shani

11e plaats

Meisjes niveau B 15-16 jaar:


Wimsen Anouk

2e plaats

Meisjes niveau B 17 jaar:



De Boer Lotte
Van den schoor Cato

1e plaats
4e plaats

omgebouwd tot een echt theater met zittribunes. Voor beide showdagen zijn er telkens 500
zitplaatsen voorzien en ... uitverkocht is uitverkocht. Net zoals de vorige uitgaven is tijdig
reserveren van de tickets zeer belangrijk.
Als vooral de ouders van de deelnemende kinderen geen kaarten hebben kunnen bemachtigen is dat
pijnlijk voor zowel kinderen, ouders als organisatoren. Elk jaar moeten we toeschouwers weigeren en
dus teleurstellen.

DAAROM: Willen we alle ingeschreven leden een eerlijke kans geven om vier kaarten aan te
schaffen in voorverkoop.
De kaarten kunnen, tegen contante betaling en mits voorlegging van de bijgevoegde brief, worden
afgehaald op

Zaterdag 9 januari 2016 van 09.30u. tot 12.00u. in Sporthal Ravels en
Woensdag 13 januari 2016 van 19.00u. tot 20.30u. in Sporthal Molenslop Weelde.
De kaarten zijn te bestellen aan de prijs van 8,00 €/stk.
De resterende kaarten worden vanaf zaterdag 23 januari 2016 verkocht via het VVV-kantoor Ravels
elke woensdag, zaterdag en zondag. Telkens van 10.00u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 16.00u.
Elke kaart is voorgenummerd en geeft recht op deelname aan een aanwezigheidstombola.

De kaarten kunnen, tegen contante betaling, worden afgehaald mits het vertonen van
bijgevoegde brief ! Om iedereen een eerlijke kans te geven kaarten aan te schaffen
wordt het aantal in bevoorrechte voorverkoop beperkt tot 4 inkomkaarten per
ingeschreven lid.

TURNSHOW 2016 - "30ste Editie"

Let op !
Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang ! Wees eerlijk in het respecteren van deze leeftijd !

VOORVERKOOP ENTREEKAARTEN
Zaterdag 20 februari te 18.00u. en zondag 21 februari te 14.00u. a.s.
Is het weer turnshow en dan kan je aan je mama en papa, vrienden en familie laten zien wat je
allemaal dit jaar al geleerd hebt in de turnlessen. Het is natuurlijk superleuk want je kan en mag dit
laten zien in een echte show met belichting, muziek en mooie kledingpakjes.
Gezien het grote succes van de vorige turnshows heeft onze Leiding weer gekozen voor een thema
“Lenig & Gezwind rockt…” waarin rockmuziek van de laatste 30 jaar in diverse nummers
centraal staat. Lenig & Gezwind viert een jubileum : 30 jaar zelfstandig bestaan met evenveel
fascinerende turnshows. Om dit jubileum extra in de verf te zetten zal de rockmuziek gebracht
worden door de live-band The Caboodles, bekend van het Tuinfestival in Ravels en de
Molenfeesten in Weelde.
De zaal waarin je mag optreden is zoals de vorige jaren Sportzaal Molenslop Weelde dat wordt

De deuren worden geopend op zaterdag om 17.00u. (begin show 18.00u.) en zondag om 13.00u.
(begin show 14.00u.).
Tribuneplaatsen zijn niet voorgenummerd !
Info inkomkaarten :
Monique Maes
Tel. 014-659310
Mail : monique.maes4@telenet.be

Telefonische reservatie van kaarten is niet mogelijk !

