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GYMNASTIEKVERENIGING 

Aan alle Turnoss leden, 
 

Het decennium is alweer bijna ten einde, en zoals de oude bekenden van ons gewend zijn, 

springen we het jaar weer uit tijdens de eindejaars instuif op dinsdag 31 december in de 

tennishal op de Rusheuvel. (Ingang aan de achterzijde!) Vorige jaren een groot succes, dit jaar 

hopelijk weer! Iedere groep krijgt de gelegenheid om een uur lang te komen springen en te 

turnen. Er zullen grote trampolines, de tumblingbanen, het airtrack materiaal, minitrampolines, 

en diverse andere toestellen voor jullie klaar staan. Het is niet nodig om je voor deze dag op te 

geven, je mag gewoon komen op de onderstaande tijd. Zoals het woord instuif al zegt, mag je 

ook vriendjes of vriendinnetjes, broertjes of zusjes meenemen.  
 

Dit jaar NIEUW: Het laatste uur zal voor alle 13+ leden zijn vanuit alle groepen. Daar zullen de 
speakers flink opengezet worden en gaan we samen knallend het jaar uit springen en feesten! 

 

9.00-10.00uur  Alle kleuters van Rianne 

Alle ouder-kind gymmers van Hilde 

 

10.00-11.00uur  Alle acrogymmers van zowel recreatie als selectie (tm 12 jaar) 

Alle meisjes van selectie turnen 3e en 4e divisie (tm 12 jaar) 

Alle jongensturners van zowel recreatie als selectie (tm 12 jaar) 

 

11.00-12.00uur  Alle turnsters van Antoinette (tm 12 jaar)  

Alle turnsters van Rian/Lonneke dinsdag (tm 12 jaar) 

Alle trampolinespringers van de selectie (tm 12 jaar) 

 

12.30-13.30uur  Alle turnsters van Lonneke maandag (tm 12 jaar) 

    Alle turnsters van Noa (tm 12 jaar) 

Alle turnsters van Marjolein (tm 12 jaar) 

Alle freerunners van Lenn (tm 12 jaar) 

 

13.30-14.30uur  Alle trampoline recreanten van de dinsdag en vrijdag  (tm 12 jaar) 

Alle springers van de 25+ trampoline groep 

 

14.30-15.30uur  Alle 13+ leden van alle groepen 

 

 

Denk aan sportkleding en gepaste schoenen, dus gym- of turnschoenen, of sportsokken. 

 

De TAC (Hilde, Patty, Marjo, Jeroen, Lonneke en Madelief). wenst jullie veel springplezier en 

mede namens het bestuur een sportief nieuwjaar. 


