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Beste skippers en ouders, 

 

Op zondag 14 april 2013 nodigen wij u van harte uit op  

“Sipiro’s ontbijt, clubdemo en buttondag” ! 

Dit is een dag waarop ouders, familie, vrienden en springers op een lekkere, gezellige manier kunnen 

genieten van wat Sipiro allemaal te bieden heeft.    

Om de dag goed te beginnen, biedt Sipiro u een lekker ontbijt aan.  Want zeg nu zelf, is er iets toffer 

dan een zondag te beginnen met een lekker broodje en een gezellige babbel ? Nee toch ? Daarna zal u 

ogen te kort komen bij de clubdemo. 

Onze clubdemo is ondertussen een echte traditie geworden.  In deze show tonen onze springers wat 

ze al kunnen op het gebied van ropeskipping.  Dit jaar is het niet zo’n groots spektakel als vorig jaar 

(toen was het speciaal omdat we onze 15e verjaardag vierden), maar het blijft meer dan de moeite 

waard.   

Omdat onze zaal niet zo héél groot is, en omdat we toch iedereen de kans willen geven om ervan te 

genieten, brengen we de clubdemo twee keer.  Daardoor zijn er ook twee ontbijtshiften. 

Ontbijt 1: 8.30 u tot 10.00 u, aansluitend eerste voorstelling van de demo om 10.00 u. 

Ontbijt 2: 10.00 u tot 11.30 u, aansluitend tweede voorstelling van de demo om 11.30 u. 

Wie na de demo nog wat wil napraten, kan dat rustig doen met een aperitiefje.  Alles heeft plaats in 

onze thuisbasis, het Sint-Pietersinstituut, Meersstraat 131a, Gent. (ingang feestzaal) 

Voor ontbijt + clubdemo betaal je 10 euro (kinderen -12j of deelnemers demo = 5 euro).  

Als je enkel naar de clubdemo komt kijken, betaal je 4 euro. (kinderen -12 j gratis). 

Vanaf maandag 4 maart zijn de kaarten voor het ontbijt en de clubdemo tijdens de trainingen te koop 

bij de zaalverantwoordelijke.  Aan de ingang worden geen kaarten meer verkocht. 

Na de middag kan iedereen op de gratis buttondag proberen zoveel mogelijk “buttons” te verdienen.  

Onze lesgevers hebben heel wat ropeskipping-proefjes voorzien.  Als je slaagt voor een proefje, 

verdien je een button.  Ook vriendjes en ouders die nog nooit aan ropeskipping hebben gedaan, 

kunnen meedoen !  De buttondag start om 13.30 u en duurt tot maximum 16.00 u. 

Als je wil meedoen aan de buttondag, vul dan je naam (en die van je vriendjes die meekomen) in op 

onderstaand strookje, schrijf erbij in welke groep je springt en geef het vóór 1 april af aan de 

zaalverantwoordelijke. 

 

Ik (wij) doe(n) mee aan de buttondag op zondag 14 april tussen 13.30 u en 16.00 u.   

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….  


