
 

www.gymnastiekverenigingpeeske.nl 

 

 

Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017 
organiseert Gymnastiekvereniging ’t Peeske 

in de sporthal in Beek haar uitvoering 

met als thema: Winkelcentrum ‘t Peeske 

 

 

De leden hebben dan wekenlang geoefend en zullen in een  

daverende show hun kunsten vertonen.  

Iedereen is van harte welkom om naar deze show te komen kijken. 

 

 

Op zaterdagmiddag en zondagochtend wordt  

hetzelfde programma gedraaid.  

Evenals de zaterdagavond en de zondagmiddag.  

De leden treden allemaal 2 keer op! 

 

Kaartverkoop gaat als volgt: 

Per lid zijn er 2 kaartjes voor de optredende show op zaterdag en 

 2 kaartjes voor de optredende show op zondag beschikbaar.  

Deze kunt u online bestellen via de link op onze website. 

Dit kan van zaterdag 7 t/m 14 oktober.  

U kunt hierbij kiezen uit beide voorstellingen, echter vol = vol. 

 DIT VANWEGE BRANDVEILIGHEID!!  

 

Na 14 oktober worden de kaartjes die niet opgehaald zijn 

 vrijgegeven voor de vrije verkoop.  

Dit gaat middels dezelfde link. Ook hierbij geldt vol = vol.  

Dit allemaal om teleurstellingen te voorkomen.  

De kosten bedragen €4,- per kaartje, incl. 1 consumptie.  

Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis (krijgen een apart kaartje). 

Bestellen kan van 15 t/m 26 oktober.  

 

Voor beide kaartverkoop geldt betaling liefst overmaken via de bank,  

of eventueel in gesloten envelop afgeven bij de leiding met naam erop.  

Kaartjes krijgt u zodra de betaling is verwerkt, hiervan krijgt u bericht. 

 

 

Bestuur en leiding Gymnastiekverenging ’t Peeske, Beek. 



 

 

 

 

 

GYMNASTIEKVERENIGING ’T PEESKE 
 

 

vraagt hulpouders voor de grote show 
 

 
 
Wie wil/kan helpen tijdens onze uitvoering met als thema “Winkelcentrum”? 
 
Wij zoeken o.a.: 

- kapsters 
- sminksters 
- mensen die willen helpen om de sporthal aan te kleden in het thema 
- kaartjes aannemen bij de deur 
- mensen die willen helpen bij de verkoop van koffie/thee tijdens de show 
- sjouwers voor onze gymtoestellen tijdens de gehele show 

 
 
De uitvoering is op; 

- Zaterdag 28 oktober van 14:30u tot 16:30u show 1 
- Zaterdag 28 oktober van 19:00u tot 21:00u show 2 
- Zondag 29 oktober van 10:30u tot 12:30u show 1 
- Zondag 29 oktober van 14:30u tot 16:30u show 2 

 
 
Mensen die helpen tijdens de show hoeven geen kaartje te kopen. 
Zij hebben vrij entree. Dit geldt alleen voor de show waarbij ze hulpouder zijn. 
Opgeven kan via activiteiten@gvpeeske.nl 
 
Wil u s.v.p. aangeven: 

- wat u wilt of kunt doen 
- welke dag u beschikbaar bent én welke show  
 

mailto:activiteiten@gvpeeske.nl

