
 

 

Droom jij er ook van om te schitteren op de Olympische 
Spelen? Maar heb je je nèt niet kunnen plaatsen voor die van 
2021? Niet getreurd, want HG&TC heeft een goed idee! Wij 
organiseren drie dagen lang onze eigen Olympische Spelen in 
de vorm van een Turnkamp! Lekker turnen, te gekke spellen 
spelen, nieuwe skills leren en volop plezier hebben.  
Zo hé, dat wordt nog eens een gave start van de zomervakantie! 

 
Doe je mee? 
Je hoeft geen lid te zijn om mee te doen, dus vraag je vriendjes, 
vriendinnetjes, broertjes en zusjes ook om zich in te schrijven. 
Iedereen vanaf 6 jaar mag mee doen! Je kunt kiezen of je één, twee of 
drie dagen mee wilt doen. 
 

 
Wat 1, 2 of 3 dagen Turnkamp 

Wanneer 12, 13 en 14 juli 2021 

Hoe laat iedere dag van 09.00 tot 15.45 uur (slapen doe je thuis) 

Voor wie Iedereen vanaf 6 jaar 

Waar In onze eigen sporthal aan de Lingeweg, Roerdomp 1 in Hoorn 

Kosten 1 dag voor       € 25,00 
2 dagen voor  € 50,00 
3 dagen voor  € 70,00 

Inbegrepen Lunch, fruit en andere tussendoortjes, 

Lessen van eigen trainers en gasttrainers, 

Olympische Spelletjes, 

Leren van nieuwe skills 

En nog heel veel meer! 

 
Helpende Handen – opbouw, EHBO, catering en afbouw 
Papa’s en mama’s, balen jullie ook zo dat je niet mee kan op dit Olympisch Turnkamp? 
Niet getreurd, want we hebben je hard nodig! Zonder hulp is het organiseren van dit 
kamp niet mogelijk. Dus word ook lid van ons Olympisch Team en steek een dag(deel) 
de handen uit de mouwen. Waarmee? Met opbouwen (zondag 11 juli), EHBO of catering 
(tijdens het kamp zelf), of afbouw (woensdag 14 juli, na afloop van het kamp). 
 
Tuurlijk doe ik mee! Hoe schrijf ik me in? 
Inschrijven gaat heel simpel: volg  deze link en vul uiterlijk 5 juli je gegevens in.  
 
 
Het Turnkamp gaat door als we dagelijks minimaal 20 inschrijvingen en genoeg 
helpende handen hebben, dus meld je snel aan! 
 
Sportieve groet, de Olympische Activiteitencommissie 

   Olympisch Turnkamp 
12 – 13 – 14 juli 2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee0tGeMAk7LNJNGbR990FGoXK2-X_OWeTFRt7FpY43j449PA/viewform
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