
PAPA'S EN/OF MAMA'S, OPA'S ...
2 werkploegen om onze leiding te helpen om het 
turngala van 3 december vlot te laten verlopen.  

 
Werkploeg 2

 
Verhuis van toestellen

Kan je maar één momentje, 
dan zijn wij daar al superblij mee!

 
zondag 20 en zondag 27 november
 7u45 campus Pleintje naar sporthal 

en 13u30 (27/11 - 14u30) sporthal naar pleintje
 

vrijdag 2 december : vanaf 19u00 campus Pleintje
zaterdag 3 december : opruim na het turngala

maandag 5 december : 19u00 sporthal 
 

Een hele dikke merci

vanwege het voltallig
e

KWTV-team ❤

 
Werkploeg 1

 
Plaatsen en afbreken van toestellen en zaal!

 
zondag 20 en zondag 27 november

 plaatsen van de toestellen tijdens de herhaling 
aan de hand van het draaiboek.

20/11: 07u45 tot 13u30 - 27/11: 07u45 tot 14u30
 

zaterdag 3 december:
 plaatsen van de toestellen tijdens het turngala
van 08u00u tot 14u00 en van 18u30 tot einde

 

Graag dit papier invullen en afgeven
aan de leiding



2 werkploegen om onze leiding te helpen om het 
turngala van 3 december vlot te laten verlopen.  

PAPA'S EN/OF MAMA'S, OPA'S...

Een hele dikke merci vanwege 
het voltallige KWTV-team ❤

 
Werkploeg 1: Plaatsen en afbreken van toestellen en zaal!

Ik, .......................................................................................... mama/papa/opa... van
sporter............................................................................................. wil graag helpen tijdens jullie
turngala.  Mijn gegevens: (telefoon en email)    
      ....................................................................................................................
      .....................................................................................................................

 
Zondag 20 en zondag 27 november
Plaatsen van de toestellen tijdens de herhaling aan de hand van het draaiboek.
20/11: 07u45 tot 13u30 - 27/11: 07u45 tot 14u30

 
Zaterdag 3 december
Plaatsen van de toestellen tijdens het turngala van 08u00u tot 14u00 en van 18u30
tot einde

Werkploeg 2: Verhuis van toestellen

Ik,......................................................................................................(mama/papa/opa...)
van sporter.............................................................................. wil graag helpen voor en
na jullie turngala. Mijn gegevens: (telefoon en email) 
     ....................................................................................................................
     .....................................................................................................................
Verhuis van toestellen - Kan je maar één momentje, dan zijn wij daar al
superblij mee!

Zondag 20 en zondag 27 november: 7u45 campus Pleintje naar sporthal 
en 13u30 (27/11 - 14u30) sporthal naar campus pleintje

Vrijdag 2 december: vanaf 19u00 campus Pleintje
Zaterdag 3 december: opruim na het turngala
Maandag 5 december: 19u00 sporthal


