
Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek - Voorschoten  

 

Kom jij ook? – Kom óók! Neem vriendje/vriendinnetje meeBvpp61019-65x2A4 

 Turnstuif & S&K-Verenigingsborrel 

 Deze herfstvakantie sluiten we weer gezellig af met een TURN-INSTUIF & BORREL. 

Alle leden van Slank en Kwiek vanaf 3 jaar zijn welkom op de Turninstuif. Voor de 

jongste leden (tot 6 jaar) is er speciale begeleiding door één van onze kleuterleidsters. 

 We nodigen ouders/begeleiders van harte uit om, tijdens de 

Turninstuif, onder het genot van een drankje, gezellig bij te kletsen. Na 

afloop van de Turninstuif draaien we voor de kinderen nog een kort 

filmpje, zodat de kinderen nog even kunnen bijkomen van de Turninstuif 

en de bak schoonmaken. U als ouder/begeleider kunt dan nog even met 

een drankje napraten tijdens de borrel. Let op! Deze keer openen we de bar op de 

etage (dus via de trap naar boven). Vanuit deze ruimte kunt u bekijken wat er in de zaal 

plaatsvindt. 

Voor de TURN-INSTUIF mogen de leden uiteraard weer een 

vriendje of vriendinnetje meenemen en lekker ‘vrij’ komen turnen. 

Gedurende de Turninstuif bent u (ouder/begeleider) van harte welkom 

in de verenigingsruimte (etage) voor een bakje thee of koffie.  

 Na afloop van de Turninstuif maken we met elkaar de blokkenbak 

weer schoon. Samen met Avanti doen we dit elke 2 maanden. Zo blijft 

de blokkenbak netjes en is het relatief weinig werk. We hopen dat u (ouder) óók kan 

helpen met de bak schoon maken!  

 

Turninstuif 

Wanneer? Zaterdag 26 oktober 2019 van 14.30 tot 16.30 uur  

 daarna maken we de blokkenbak gezellig samen schoon  

Waar? Gym- en turnzaal De Voorsprong (Oude Adegeesterlaan 3) 

Kosten?  € 2,00  per persoon (s.v.p. met gepast geld in de zaal betalen) 

 

S&K-Verenigingsborrel 

Wanneer? Zaterdag 26 oktober  2019 van 14.30 tot 18.00 uur 

Waar? Verenigingsruimte De Voorsprong op de etage van de gym- en turnzaal 

(Oude Adegeesterlaan 3). Vanuit de kleedkamergang via de trap bereikbaar. 

 

Welkom! 


