
ALLES OVER HET TURNFEEST 2018 
Deze informatie kan je ook vinden op de website: 
www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest 
 
 
 
Het turnfeest komt snel dichterbij. Hieronder vind je alle belangrijke informatie:  
- uitleg over ons reservatiesysteem 
- de herhalingsweek 
- de algemene herhalingen  
- verdeling van de groepen over de twee turnfeesten.  
 
Sommige groepen zullen nog extra samenkomen om te trainen. Deze groepen zullen 
door hun trainers hierover op de hoogte gebracht worden. Aarzel niet om hen om meer 
uitleg te vragen aan je trainers.. 
 
 

Opbouw en Afbraak 
 
Zaterdag 7/4/2018: vervoer materiaal, afspraak om 10.00u aan het materiaalkot van 
Moedig en Vrij, Zwarte Leeuwstraat 74, Bonheiden. 
 
Zondagavond 8/4/2018: opbouw met VEEL volk van 17.00u tot 24.00u in De Nekker. 
 
Maandag 9/4/2018: opbouw met VEEL volk, van 8.00u tot 18.00u in De Nekker. 
 
Dinsdag 10/4/2018 tot vrijdag 13/4/2018, opbouw van 9.00u tot 18.00u in De Nekker. 
 
Zondag 15/4/2018, afbraak met veel volk van 9u tot 18u in De Nekker 
 
 
 
 

Voorstellingen 
 
Zaterdag 14 april 2018 : Namiddagvoorstelling: deuren 13.30 u - aanvang 14.00 u 
Avondvoorstelling: deuren 19.30 u - aanvang 20.00 u 
 
 

Prijzen 
1 feest   2 feesten 

Volwassenen (12 en ouder)  € 12   € 20 
Kinderen - 12 jaar    € 8    € 13 
Kinderen -3 jaar    gratis *   gratis * 
* = indien ze geen zitplaats innemen!! Als je toch een stoel wil reserveren rekenen wij 
de prijs aan van kinderen -12 jaar 



Leden die tijdens een bepaalde voorstelling niet mee turnen kunnen op vertoon van 
hun lidkaart gratis plaats nemen op de ledentribune. 
 
De lidkaarten van onze leden kunnen worden gedownload via hun eigen 'My Gymfed' 
op de website van de gymfed: www.gymfed.be 
 
 

Reserveren 
Wij raden je aan om op voorhand je plaatsen te reserveren. Wij kunnen je geen 
garantie geven op nog vrije plaatsen indien je niet reserveerde. Als je met een groep 
komt, moet je wel in één keer reserveren, enkel op deze manier heb je de zekerheid 
dat je bij elkaar zit. 
Kaarten die te veel gereserveerd zijn moeten VOOR de dag van het turnfeest 
telefonisch afgezegd worden. Op de dag van het turnfeest zullen geen kaarten terug 
genomen worden, alle gereserveerde kaarten moeten dan betaald worden. 
Reserveren kan ten vroegste MAANDAG 26 MAART 2018 vanaf 19.00u, reservaties 
die vroeger gebeuren worden niet in acht genomen.  
Online: http://www.moedigenvrij.be 
E-mail: turnfeest@moedigenvrij.be 
 
 

Afhalen kaarten 
Om geen lange wachtende rijen te creëren voor de aanvang van het feest raden we je 
aan om je kaarten en gereserveerde plaatsen reeds tijdens de algemene herhalingen 
op donderdag en vrijdag af te halen en te betalen in sporthal De Nekker. 
Het is niet mogelijk om kaarten af te halen tijdens de gewone herhalingen in de Nekker. 
Je kan deze dagen wel nog reserveren op de gewone manieren: via de website of via 
e-mail. 
 
Inkomkaarten kunnen enkel afgehaald worden op volgende tijdstippen: 

Donderdag 12 april 2018: 17.30 - 22.00 u 
Vrijdag 13 april 2018: 17.30 - 22.00 u 
 

Nieuw: Vanaf dit jaar bieden we de mogelijkheid om de toegangskaarten electronisch 
te betalen via Payconiq (een veilig manier van mobiel betalen). Voorlopig bieden we 
deze betaalmogelijkheid alleen aan als de kaarten afgehaald worden op donderdag of 
vrijdag. Cash betalen blijft steeds mogelijk. 
 
De dag van het feest zelf kan je nog kaarten kopen (indien er nog plaatsen vrij zijn) en 
gereserveerde plaatsen afhalen aan de kassa. De kassa is ’s namiddags open vanaf 
13.00 u en ’s avonds vanaf 19.00 u. Gereserveerde plaatsen die geen 15 minuten voor 
aanvang van de voorstelling zijn afgehaald, worden verder verkocht. De dag van het 
feest worden GEEN kaarten meer terug genomen!!! 
 

Parking 
Parking is dikwijls een probleem rond sporthal De Nekker. Gelieve dus ruim op tijd te 
komen. We kunnen de aanvang van het feest niet uitstellen. 

 



Toegang tot Nekker 
Tijdens de herhalingsweek (van zondag tot vrijdag) kunnen de leden en medewerkers 
de sporthal betreden langs de hoofdingang van de Nekker, via de ingang van het 
zwembad. 
 
Iedereen die de Nekker betreedt, dient zijn paspoort bij te hebben en ook een 
toegangsbewijs van Moedig en Vrij. Dit laatste wordt per mail verstuurd naar alle leden 
en medewerkers. Voor toeschouwers volstaat de toegangskaart van het turnfeest. 
 

Drankbonnetjes leden 
We hebben ook dit jaar een ledentoog in de ledenruimte. Leden kunnen daar drankjes 
en versnaperingen kopen aan lagere prijzen dan in de publieksbar. Er kunnen tijdens 
de herhalingsweek speciale goedkopere drankbonnetjes gekocht worden die uw 
kinderen tijdens de feesten kunnen gebruiken in de ledenbar. Deze drankbonnetjes 
kunnen niet gebruikt worden in de publieksbar. Water is steeds gratis beschikbaar aan 
de ledentoog. Kleuters hebben geen drankbonnetjes nodig. 
 

Drankbonnetjes toeschouwers 
Om een goede doorstroming in en rond de cafetaria te creëren,  kan je drankbonnetjes 
ook op voorhand kopen tijdens de herhalingen of voor de aanvang van het feest.  
 

Pauze 
Het is onze leden niet toegestaan om tijdens de pauze naar hun ouders te gaan. Zij 
blijven met hun groep in de ledenruimte om alles een beetje ordelijk te houden. De 
leden hebben hun drankbonnetjes voor de ledenbar dus best al in hun bezit voor 
aanvang van het turnfeest. 
 
 

Herhalingen tijdens de 2de week paasvakantie in 
De Nekker. 
Onderstaande herhalingen gaan allemaal door in sporthal De Nekker te Mechelen. Ze 
gebeuren volledig in kledij en uniform zoals op het turnfeest! Er worden op deze 
herhalingen groepsfoto’s genomen die op het turnfeest of via de website kunnen 
gekocht worden. 
Zoek aandachtig op wanneer jouw afdeling moet oefenen en duid dit aan met een 
fluorescerende stift. Zo vergeet je zeker niet te komen. 
Zorg ervoor dat je steeds 15 minuten voor de aanvang van jouw herhaling aanwezig 
bent. Zo verlopen de herhalingen stipt en vlot, wat zowel in jouw als in ons voordeel is. 
 
Maandag 9 april 2018 : 
17.45 - 18.30  Mini-dance 
18.30 - 19.00   RG 1 
19.00 - 19.30  Kids-dance 
19.30 - 20.15  Break-Dance 
20.15 - 20.45  RG 2 
20.45 - 21.15  Funky-Dance 
21.15 - 22.00  RG 3 en RG 4 



22.00 - 22.30  Hedendaagse dans 
 
 
Dinsdag 10 april 2018 : 
17.45 - 18.30  Jongelingen 
18.30 - 19.00  Scholieren 
19.00 - 19.30  Meisjes 
19.30 - 20.15  Acro 1 
20.15 - 20.45  Juffers 
20.45 - 21.30  Acro 2 
21.30 - 22.00  Tieners 
22.00 - 22.30   Turnsters + Turn-addicts 
 
 
Woensdag 11 april 2018 : 
14.00 - 14.45  Sloebertjes 
14.45 - 15.30  Minilotjes 
15.45 - 17.00  Grond- en Acro-oefeningen  
17.00 - 17.45  Gedans 
17.45 - 18.30  Tumbling 1 
18.30 - 19.00  Tumbling 2 
19.00 - 19.30  Tumbling 3 
19.30 - 20.15  Tumbling 4 
20.15 - 20.45  Tumbling B 
20.45 - 21.15  Tumbling 5  
21.15 - 22.00  Tumbling 6 
22.00 - 23.00  Juniors + turners + trainers + bestuur  
 
 
Donderdag 12 april 2018 : 
15.30 - 17.00  Individueel werk RG 
17.30 - 17.45  Opening 
17.45 - 21.00  ALGEMENE HERHALING NAMIDDAGFEEST (zie hieronder) 
21.00 - 21.45  Happy-Dance 
21.45 - 22.15  Fun-Dance 
 
 
Vrijdag 13 april 2018 : 
15.30 - 17.00  Toestelwerk  
18.15 - 22.00  ALGEMENE HERHALING AVONDFEEST (zie hieronder) 
 
 
Zaterdag 14 april 2018 : 
13.30     Deuren open Namiddagfeest 
19.30    Deuren open Avondfeest 
 
 

Algemene Herhalingen 
In sporthal De Nekker te Mechelen. 
Er worden geen ouders toegelaten in de zaal tijdens de algemene herhalingen, 



aangezien het complete feest herhaald zal worden. Onze bar zal wel geopend zijn! De 
leden worden, zoals met het turnfeest, afgezet bovenaan de trap naar de kleedkamers. 
Ze kunnen na de algemene herhaling daar ook terug opgehaald worden. 
De herhalingen gebeuren volledig in kledij zoals met het turnfeest. Dit geldt dus 
zowel voor de gewone herhalingen per afdeling van maandag tot vrijdag, als voor de 
algemene herhalingen op donderdag en vrijdag. 
 
Donderdag 12 april 2018 : 
17.45 - 21.00 u IEDEREEN DIE DEELNEEMT AAN HET NAMIDDAGFEEST 
Dit zijn de leden van volgende afdelingen: 
- Minilotjes (tot 19.30u) 
- Sloebertjes (tot 19.30u) 
- Meisjes 
- Juffers 
- Jongelingen 
- Scholieren 
- Tumbling 1 
- Tumbling 2 
- Tumbling 3 
- RG 1 
- RG 2 
- Mini-dance 
- Kids-dance 
- Gedans 
- Grond- en Acro-oefeningen namiddag 
- Individueel Werk RG namiddag 
- Opening 
- Slotnummer + trainers 
 
De Sloebertjes en Minilotjes kunnen vanaf 19.30 u opgehaald worden. 
 
 
Vrijdag 13 april 2018 : 
18.15 u - 22.00 u IEDEREEN DIE DEELNEEMT AAN HET AVONDFEEST 
Dit zijn de leden van volgende afdelingen: 
- Tieners 
- Turnsters 
- Turn-Addicts 
- Juniors 
- Turners 
- Tumbling 4 
- Tumbling 5 
- Tumbling 6 
- Tumbling B 
- RG 3 
- RG 4 
- Funky-Dance  
- Happy-dance 
- Fun-dance 
- Break-dance 



- Hedendaagse Dans 
- Acro 1 
- Acro 2 
- Grond- en Acro-oefeningen avond 
- Individueel Werk RG avond 
- Toestelwerk 
- Opening 
- Slotnummer + trainers 
 

Het Turnfeest 
De leden worden afgezet bovenaan de trap naar de kleedkamers. De ouders gaan niet 
mee naar de kleedkamers, maar kunnen in afwachting van de aanvang van het feest 
reeds iets drinken in onze bar.  
 
Na het namiddagfeest zullen alle leden na het omkleden verzameld worden op de 
dansvloer in de sporthal. Ouders kunnen deze kinderen ophalen vanaf de tribune, 
gelieve de dansvloer niet te betreden.  
 
Waardevolle voorwerpen, veel geld en juwelen worden natuurlijk best thuis gelaten! 
 
Zaterdag 14 april 2018 - Namiddagfeest : 
Alle leden dienen ten laatste aanwezig te zijn om 13.30 u 
Deuren: 13.30 u - Aanvang: 14.00 u 
Volgende afdelingen treden op tijdens het namiddagfeest: 
Minilotjes - Sloebertjes - Meisjes - Juffers - Jongelingen - Scholieren – Juniors -  
Turners - Tumbling 1 - Tumbling 2 - Tumbling 3 - RG 1 – RG 2 - Gedans - Mini-dance 
- Kids-dance - Happy-dance - Acro 2 - Trainers - Grond- en Acro-oefeningen - 
Individueel Werk RG - Toestelwerk - Opening 
 
Zaterdag 14 april 2018 - Avondfeest : 
Alle leden dienen ten laatste aanwezig te zijn om 19.30 u 
Deuren: 19.30 u - Aanvang: 20.00 u 
Volgende afdelingen treden op tijdens het avondfeest: 
Tieners - Turnsters - Turn-Addicts - Juniors - Turners - Tumbling B - Tumbling 4 - 
Tumbling 5 - Tumbling 6 - RG 3 - RG 4 - Funky-Dance - Happy-dance - Fun-dance - 
Break-dance - Hedendaagse Dans - Acro 1 - Acro 2 - Trainers - Grond- en Acro-
oefeningen - Individueel Werk RG - Toestelwerk  - Opening  
 

Meer inlichtingen! 
Hou deze gegevens goed bij de hand en vraag tijdig om uitleg aan de trainers. 
Zorg er voor dat je turnkledij in orde is. 
Verdere inlichtingen over herhalingen, kledij, enz. kan je steeds bekomen bij je trainers. 
 
Algemene inlichtingen (géén reservaties!): 0494 82 20 38 (Lien Lammar) 
Inlichtingen i.v.m. reservaties: turnfeest@moedigenvrij.be 
Wij danken u voor uw bereidwillige en stipte medewerking, en duimen voor een 
geslaagd turnfeest. 
 
 



Tot tijdens de herhalingen in Sporthal De Nekker! 
 
De trainers en het bestuur van Moedig en Vrij 


