
       

 

 
 
 
 
Beste turnsters en ouders, 
  
Aan het begin van ieder sportjaar bieden wij alle leden van Olympia de mogelijkheid turnkleding te bestellen. In 
deze brief lees je daar meer over. Zoals vorig seizoen al aangekondigd, komt er dit seizoen een nieuw 
turnpakje. 
 
Gym en turngroepen 
De turnkleding bestaat uit het nieuwe turnpakje. Voor de turngroepen wordt turnkleding wel aanbevolen. Bij 
de wedstrijden die Olympia organiseert is het toegestaan om andere turnkleding te dragen.  
 
Afhalen turnkleding:  
Wanneer de leveringsdatum bekend is, wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen. U krijgt dan meer 
informatie over de ophaalmogelijkheden. Wij streven er naar om de turnkleding eind november uit te delen. 
 
Bestellen van turnkleding 
De bestelling moet uiterlijk donderdag 14 oktober 2021 bij Olympia binnen zijn. Dit kan door het onderstaande 
bestelstrookje in te leveren bij de trainster of door te bestellen via onze website. 
 

* LET OP: indien je op ander moment in het jaar turnkleding besteld, kunnen de prijzen hoger uitvallen. 
 
In de gymzaal in Wernhout zijn vanaf woensdag 22 september 2021 paspakjes van het verenigingspakje 
aanwezig. De trainster van de groep kan je hierbij helpen indien daar belangstelling voor is. Wij verzoeken  
jullie om de paspakjes voor of na de training te passen. Graag dit wel van tevoren afstemmen met de  
trainster van de groep in verband met ons Corona protocol.  
 
Namens Olympia Wernhout, 
Lieke Ariaans, Tel: 06-30585834 
 
 
--------------------------afknippen en inleveren kan tot uiterlijk donderdag 14 oktober 2021 ------------------------------ 
                                             Bestellen kan ook via de website www.olympiawernhout.nl 
Naam: ……………………………………  Groep:  …….............  
Straat:  ……………………………………  Plaats:  ……………… tel.:  …..….......... 
 
Bestelling: (aantallen invullen en omcirkel de maat die je wenst te bestellen) 
Olympia vereniging turnpakje  … stuks    maat: 116 - 128 – 140 – 152 – 164 – 34 – 36 – 38 – 40 - 42 
Olympia, short vereniging   … stuks    maat: 116 - 128 – 140 – 152 – 164 – 34 – 36 – 38 – 40 - 42 
Haarwokkel vereniging   … stuks 
Wintersjaal, blauw met witte opdruk … stuks 

Kleuren Omschrijving 
Prijzen/maten 

 116/128/140/152/164/34/36/38/40/42 

Blauw/Turquoise 
Turnpakje 
vereniging 

€ 50,00 

Blauw  
Short 
vereniging  

€ 17,50 

Blauw 
Haarwokkel 
vereniging 

€ 2,95 

Blauw/wit 
Wintersjaal 
Olympia  

€ 5,00 
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