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PINKSTEREN EN 

GOES 
 

 
 
Ouders, leden, 
 
Zondag 15 mei doen we weer mee aan de pinksterfeesten.  Dit jaar staan wij terug op de parking 
van de Colruyt.  
 
Enkele nuttige informatie : 
Wij zijn volledig in clubuniform dwz : 

 Maillot ( bijpassende onderbroek aub ) 
 Turn t-shirt of/en topje 
 Zwarte joggingsbroek  
 Club vest ( komen deze week binnen ) 
 Haren zijn in een dot met bijpassend haarlintje 
 Iedereen heeft zijn eigen borstel, haarlak en speldjes bij  

 
 
Wij treden op om : 13.15  -  15.00   -  16.30 
Zorg dat je altijd een kwartier voor aanvang terug bent.   Voor het eerste optreden verwachten wij 
jullie om 12.45 op de parking van de colryut !!!  
 
Het weer ziet er niet zo geweldig uit dus het kan zijn dat er op het moment zelf een lichte wijziging 
zal zijn om regenbuien voor te zijn.  Gelieve na elk optreden even aan de trainers te vragen of er 
iets veranderd in de uren van de optredens. 
 
Na het optreden en de opruim gaan wij met al diegene die zin hebben een hapje eten in de bosduin.   
Om zeker te zijn van voldoende plaats zouden jullie mij , indien jullie meegaan, per mail even 
moeten laten weten met hoeveel personen jullie meekomen.  Gelieve dit zo snel mogelijk te doen, ik 
zou graag morgenavond willen reserveren. 
 
 
Interclub GOES 
 
De interclub gaat dit jaar door op zaterdag 2 juli in Goes. 
Uiteraard gaan wij daar weer aan meedoen.   Inschrijving voor de wedstrijd moet gebeuren voor 
28 mei vandaar dat ik graag per mail een bevestiging wil hebben of jullie meedoen.  Gelieve in 
deze mail ook jullie juiste naam , voornaam en geboortedatum te zetten ( dat is gemakkelijk 
voor mij ) 
 
Ook na de interclub gaan we met al diegene die willen en kunnen het turnseizoen afsluiten met een 
etentje.  Verdere info over interclub en etentje volgt nog . 
 
HELPENDE HANDEN ZIJN ALTIJD WELKOM !!! 
Sportieve groetjes 
Cynthia 
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