
Beste ouders, gymnasten en dansers,  

Op zaterdag 3 juni 2017 houden wij onze 7de Sportuna show. Mensen die er vorige keer bij waren, zullen 

zeker kunnen beamen dat het de moeite is om te komen kijken! 

Dit jaar heeft onze show het thema:  Sportuna @ the movies.                                     

 

Onze show gaat dit jaar opnieuw door in zaal Den Boomgaard te Broechem.  

Graag zetten wij enkele praktische puntjes op een rijtje: 

• Als uw zoon / dochter niet kan deelnemen aan de show, gelieve de lesgeefster hiervan te verwittigen.  

• De generale repetitie start die dag om 10.00u en eindigt om 15.00u. Kleuters mogen terug afgehaald worden 

om 12.00u. Wij rekenen op jullie begrip om in de gang te wachten EN dat de generale een beetje kan 

uitlopen. Wij doen natuurlijk ons uiterste best om stipt te stoppen. 

Het is niet de bedoeling dat de ouders blijven kijken tijdens de generale repetitie. Het moet natuurlijk een 

verrassing blijven ;-) 

• De deuren gaan open om 16.30u. De show start om 17.00u en het einde is voorzien rond 20.30u  

Wij hopen dat alle kleutertjes kunnen blijven tot dit late uur. Ze kunnen de volgende dag uitslapen ☺. Wij 

kunnen spijtig genoeg ook niet vroeger starten, aangezien wij pas rond 8.00u in de zaal mogen en wij dan 

nog alles moeten klaarzetten!  

• De kinderen krijgen 1 drankje van ons aangeboden. Voor de rest kan u nog boterhammen, fruit, koeken en 

drankjes meegeven. Er zijn hotdogs en broodjes verkrijgbaar. 

• Inkomkaarten kosten 6 euro voor een volwassene en 4 euro voor een kind onder 18 jaar!  

Kinderen die in de kleuterklas en op de schoot zitten, mogen gratis binnen. 

• Je kan deze kaarten in voorverkoop komen kopen in de turnzaal op volgende momenten : 

o Vrijdag 17 maart tussen 18.30u en 20.30u  

o Zaterdag 18 maart tussen 10.00u en 12.00u  

o Donderdag 23 maart tussen 18.30u en 20.00 

o Vrijdag 24 maart tussen 18.30u en 20.30u   

• Gelieve gepast geld mee te brengen. Dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker. 

• Let op!!! 

Na deze 4 verkoopmomenten kan je ook nog kaarten kopen door ons een mailtje te sturen. 

Maar dan kosten de kaarten meer. Kaart voor een volwassene komt dan op 8 euro en kaart voor 

een kind onder 18 jaar komt dan op 6 euro. 

• Er zijn ook nog kaarten aan de deur te verkrijgen. 

Inkomprijs volwassene bedraagt dan 10 euro en kind 8 euro. 

Heeft u nog vragen, stuur ons gerust een mailtje op sportuna.ranst@gmail.com! 

 

Hopelijk allemaal tot dan!  

 

Sportieve groetjes  

Het Sportuna team. 


