
 
  Geel, 31 december 2022 

 

Beste Leden, Geachte Ouders, 

 

Eindelijk kan ons TURNGALA weer doorgaan, net op tijd om samen met onze leden het 100-

jarig bestaan van onze kring in de kijker te zetten.  Zij zullen tijdens deze show “Door de 

jaren heen” het beste van zichzelf kunnen tonen om er weer een mooi spektakel van te maken. 

 

Het gala vindt plaats in het CC “DE WERFT“ op 

 

ZATERDAG 11 februari 2023 om 13.30 u 

ZATERDAG 11februari 2023 om 18.30 u 

ZONDAG 12 februari 2023 om 14.30 u 

 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 428 per voorstelling. De toegangskaarten 

worden verkocht aan de prijs van € 10,- en zijn allen genummerd. 

 

Wegens de strenge veiligheidsmaatregelen mag er tijdens de voorstelling niemand  

plaatsnemen op de trappen in de zaal.  Voor de deelnemende kinderen is er opvang voorzien 

tijdens de voorstelling.  Zij blijven de ganse show in de opvangruimte.     

 

De verkoop van de toegangskaarten zal gebeuren door de mensen van het C.C. DE 

WERFT en de verkoop start op woensdag 11 januari 2023.  We vragen om bij aankoop van 

de kaarten de betaling onmiddellijk in orde te brengen. 

 

OPGELET:  De verkoop gaat steeds supersnel.   Wees er op tijd bij als je graag komt kijken! 

 

De kaarten kunnen bekomen worden via CC De Werft als volgt: 

- Aan de ticketbalie dinsdag tem zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur 

- telefonisch op het nummer 014/56 66 66  

Dit kan dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur. 

             Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur 

      - via site www.dewerft.be , kies programma en dan te gast       

 

Samen met u allen maken we er twee feestelijke dagen van.   

We hopen u allen te ontmoeten op 11 en 12 februari 2022 in CC De Werft.   

Tot dan! 

 

Het Bestuur. 

http://www.dewerft.be/

