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Beste turners en turnsters,

Zoals jullie misschien al wel weten vindt op 26 september 2009 opnieuw de Ballonnekesstoet plaats.
Ook dit jaar neemt O.G.K. deel aan de stoet met een eigen
wagen vol turnmateriaal, lichtjes en muziek.
Wat we nu nog nodig hebben zijn sportieve jongens en meisjes
van alle groepen, vanaf 10 jaar.Wil je mee laten zien waar
O.G.K. voor staat, kom dan zeker meedoen! Om alles in goede
banen te laten lopen, moeten er uiteraard een aantal afspraken
gemaakt worden:
Jullie worden verwacht aan de wagen van O.G.K. om 19h15. Onze wagen kan je vinden in de
Handelstraat tussen de bibliotheek en cinema Plaza. Je kan ons herkennen aan het
turnmateriaal op de wagen.
•
Jullie dragen een t-shirt of trui van O.G.K. (over je jas bijvoorbeeld)
• Tijdens de stoet blijven jullie bij de wagen. Er mag enkel op de wagen geturnd worden als je hebt
ingeschreven. Deze wagen is enkel voor leden van O.G.K., dus geen vriendjes of vriendinnetjes.
Niet ingeschreven is niet meedoen.
• Bij aankomst van de stoet op het plein, aan de G. Van der Lindenlaan, staat de leiding niet
verder in voor de begeleiding van de turners. We vragen daarom aan de ouders hun kind zo
snel mogelijk af te halen.
• Bij regenweer blijft onze wagen thuis! Maar niet getreurd, dan gaan we gewoon in groep te voet
mee in de stoet. Natuurlijk gelden onze afspraken dan ook.
• Breng eventueel een uitgeholde biet of lampion mee om de wagen te versieren.
• De wagen wordt opgebouwd en versierd vanaf 10u30 's morgens aan 't Kompas in de
Nieuwstraat. Alle hulp en versiering is welkom. Let op: aangezien de leiding die dag ook les geeft,
kan het zijn dat de wagen niet permanent bemand is.
Als je graag meegaat met de wagen van O.G.K., gelieve dan dit strookje in te vullen, door een ouder te
laten handtekenen en terug aan de leiding te bezorgen vóór 26 september.
•

Met sportieve groeten,
Het O.G.K.-team
Naam: .............................................................
Gaat mee met de wagen van O.G.K. in de ballonnekesstoet op 26 september 2009. Tijdens de stoet hou
ik me aan de afspraken die hierboven vermeld staan!
GROEP WAARIN JE TURNT:.........................................
Handtekening ouder(s)

Handtekening gymnast (i.v.m. de regels)

