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 Mortsel, 5 november 2022 

 

Family Day&V 

Beste gymnasten en ouders, 

Wij willen het succes van de wafelenbak ook dit jaar graag vieren op onze ‘ family Day&V’.Deze gaat 

door op zondag 27 november 2022. 

 Wil je graag eens gekke sprongen doen op de reuzentrampoline, hangen aan de rekstok en brug, 

balanceren op de balk en turnen op een airtrack? Dan nodigen wij iedereen van kleuters tot Blijf Fit , 

broers, zussen, nichtjes, neefjes, buurjongens en buurmeisjes uit om 10u30 in de grote turnhal 

‘De Sterre’ (naast sporthal den Drab). We turnen ongeveer tot 12u15. 

 Na dit fantastische eerste deel, is het tijd om de beste wafelverkopers in de bloemetjes te zetten. 

Hiervoor verwachten wij jullie om 12u30 in de cafetaria van sporthal den Drab. 

 Aansluitend aan de prijsuitreiking zoeken we zottere sferen op en gaan we rolschaatsen en spelen in 

een binnenspeeltuin in Rollerland te Aalst. Ook hier is iedereen welkom. Kinderen jonger dan 6 jaar 

moeten begeleid worden door een ouder. Wij voorzien een bus om de leden te vervoeren, maar 

ouders die zelf willen rijden zijn meer dan welkom. We zullen ten laatste rond 17u30 terug zijn aan 

de sporthal. Vergeet niet stevige sokken en je identiteitskaart mee te nemen. De kostprijs voor 

de kinderen is 15 € te betalen op rekening BE40 9734 2452 3463 van turnkring Deugd en Volharding 

met vermelding “Family Day” + aantal personen. 

 Belangrijk!! De leden die een hele dag mee gaan, nemen een lunchpakket mee. Zij kunnen dit 

opeten na het turnen in de cafetaria van de sporthal. Wij voorzien nog een drankje. 

  

Schrijf je ten laatste op 20 november in via deze link (staat ook op de website): 

https://forms.gle/iaDUbuaJEX19iZYr7 

  

De leden die meer dan 25 wafels hebben verkocht, zetten we graag in de kijker. Op de achterzijde 

staat vermeld welk cadeau ze krijgen.  Alvast een dikke proficiat! 

 

Tot dan!! 
Jullie leiding & bestuur 
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